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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ
Jedn.
Treść przepisu UE
Konieczność
Jedn. red.
Treść przepisu/ów projektu
Uzasadnienie
red.
wdrożenia
uwzględnienia w
T/N
projekcie przepisów
wykraczających poza
minimalne wymogi
prawa UE
N
Art. 1
Przepisy ogólne

Art. 2
ust. 1

ust. 2

Określenia parametrów statków rybackich przyjęte w niniejszym
rozporządzeniu stosuje się do wszystkich reguł wspólnotowych
dotyczących rybołówstwa.
Długość
1. Długość statku oznacza jego długość całkowitą, określoną jako
odległość w linii prostej między najdalej do przodu wysuniętym
punktem dziobu a położonym najbardziej w tyle punktem rufy.
Do celów niniejszej definicji:
a)
dziób składa się z konstrukcji wodoszczelnego kadłuba,
dziobówki, rufowego i dziobowego nadburcia, jeśli występuje, do
dziobu nie należą bukszpryt ani relingi;
b)
do rufy należy konstrukcja wodoszczelnego kadłuba, pawęż,
rufówka, rampa trałowa oraz nadburcie; do rufy nie należą relingi,
wystrzały, mechanizmy napędowe, stery i urządzenia sterownicze,
drabinki i platformy dla nurków.
Długość całkowitą mierzy się w metrach z dokładnością do dwóch
dziesiętnych.
2. Wszędzie tam, gdzie w ustawodawstwie Wspólnoty wymienia się
długość między pionami, należy ją rozumieć jako odległość między
przednim a tylnym pionem tak jak zostało to określone w Konwencji o
Bezpieczeństwie Statków Rybackich.
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Długość między pionami będzie mierzona w metrach z dokładnością do
dwóch dziesiętnych.
Art. 3

Art. 4
ust. 1

Szerokość
Szerokość statku jest równa jego maksymalnej szerokości zgodnie z
definicją podaną w załączniku I do Międzynarodowej Konwencji w
sprawie pomiaru tonażu statków, nazywanej dalej "Konwencją z 1969 r."
Całkowita szerokość jest mierzona w metrach z dokładnością do dwóch
dziesiętnych.
Pojemność
1. a) Tonaż statku rybackiego jest równy jego tonażowi brutto, jak
określono w załączniku I do Konwencji z 1969 r.
b)
Tonaż brutto wszystkich nowych statków rybackich o całkowitej
długości 15 metrów lub większej, których stępka została położona
w dniu 18 lipca 1994 r. lub później, jest mierzony w sposób
określony w załączniku I do Konwencji z 1969 r.
c)
Tonaż brutto nowych oraz istniejących już statków rybackich o
długości całkowitej mniejszej niż 15 metrów, jest mierzony
zgodnie z wzorem ustalonym w załączniku I do niniejszego
rozporządzenia.
d)
Tonaż brutto wszystkich istniejących statków o długości równej
lub większej niż 24 metry między pionami jest mierzony
ponownie, przed dniem 18 lipca 1994 r., zgodnie z załącznikiem I
do Konwencji z 1969 r.
W przypadku statków tej kategorii, które nie obsługują rejsów
międzynarodowych w znaczeniu Konwencji z 1969 r. i które są w
związku z tym wyłączone spod przepisów tej Konwencji, termin
końcowy zostaje przedłużony do dnia 31 grudnia 1994 r.
e)
Z zastrzeżeniem przepisów ust. 2 i 3, tonaż brutto istniejących już
statków o całkowitej długości równej lub większej niż 15 metrów,
ale mniejszej niż 24 metry między pionami, może być oszacowany
zgodnie z metodą określoną w Załączniku do niniejszego
rozporządzenia, jeżeli Komisja uzna te wartości za wystarczająco
dokładne.
Pomiarów statków tej kategorii Państwa Członkowskie dokonują
jednakże zgodnie z załącznikiem I do Konwencji z 1969 r., w
następujących okolicznościach:
–
na wniosek właściciela statku,
–
kiedy właściciel statku ubiega się o uczestnictwo swojego
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ust. 2

Art. 5
ust. 1

statku w jakimkolwiek systemie związanym z
wypłacaniem wspólnotowej pomocy finansowej, jeżeli
pomoc ta zależy od tonażu statku. Pomoc wspólnotowa
przyznawana zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr
3699/93 z dnia 21 grudnia 1993 r. ustanawiającym
kryteria i uzgodnienia dotyczące wspólnotowej pomocy
strukturalnej w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz
dla przetwórstwa i sprzedaży produktów z tego sektora,
będzie jednakże wykonywana zgodnie z obowiązującymi
przepisami tego rozporządzenia. Do dnia 1 stycznia 2004
r., przy wykonywaniu systemów pomocy dotyczących art.
8 i 9 rozporządzenia (WE) nr 3699/93, może zostać
utrzymane odniesienie do jednostki tonażu wyrażonej
jako GRT pod warunkiem że dane odnoszące się do tej
jednostki pomiaru zostały zgłoszone Komisji do dnia 18
lipca 1994 r. według procedur objętych rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 109/94 z dnia 19 stycznia 1994 r.
dotyczącym wspólnotowego rejestru statków rybackich;
–
jeżeli właściwe organy Państwa Członkowskiego uznają,
że zmiany lub modyfikacje parametrów statku stanowią
istotną zmianę jego rzeczywistego tonażu.
Państwa Członkowskie zapewnią, że ponowny pomiar wszystkich
pozostałych statków tej kategorii zostanie dokonany przed dniem 1
stycznia 2004 r. zgodnie z załącznikiem I do Konwencji 1969.
2. Tam gdzie w regułach wspólnotowych wymieniona jest pojemność
netto, jest ona określana tak, jak to ustalono w wyżej wymienionym
załączniku I.
Moc silnika
1. Moc silnika oznacza całość maksymalnej ciągłej mocy, którą można
uzyskać na kole zamachowym każdego silnika i która może być przy
użyciu mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych lub jakichkolwiek
innych środków zastosowana do napędu statku. W sytuacji, kiedy silnik
jest wyposażony w skrzynię przekładniową, moc mierzy się na kołnierzu
wyjściowym skrzyni przekładniowej.
Zmniejszenie mocy nie następuje, ze względu na maszyny pomocnicze
napędzane przez silnik.
Jednostką, w której wyraża się moc silnika jest kilowat (kW).
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ust. 2

ust. 3

Art. 6

2. Ciągła moc silnika będzie określona zgodnie z wymaganiami
przyjętymi przez Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną w jej
zalecanej międzynarodowej normie ISO 3046/1, wydanie drugie,
październik 1981 r.
3. Poprawki niezbędne do spełnienia wymagań przewidzianych w ust. 2,
w odniesieniu do postępu technicznego przyjmuje się zgodnie z
procedurą przewidzianą w art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 170/83.
Data rozpoczęcia użytkowania statku
Za datę rozpoczęcia użytkowania statku przyjmuje się datę pierwszego
wydania urzędowego świadectwa bezpieczeństwa. Jeżeli urzędowe
świadectwo bezpieczeństwa nie zostanie wydane, za datę rozpoczęcia
użytkowania statku przyjmuje się datę pierwszego wpisu do urzędowego
rejestru statków rybackich.
W przypadku statków, których użytkowanie rozpoczęło się przed dniem
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, za datę rozpoczęcia
użytkowania statku przyjmuję się datę pierwszego wpisu do urzędowego
rejestru statków rybackich.
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Art. 14
ust. 5
pkt 5

Art. 14. 1. W sprawach
dotyczących dokonywania wpisu
statku do rejestru, w tym
dokonywania zmian wpisów w
rejestrze, wydaje się decyzje.
2.
Decyzje
dotyczące
dokonania wpisu statku do
rejestru są wydawane na wniosek
właściciela statku.
3. Wniosek o dokonanie
wpisu statku do rejestru zawiera:
imię, nazwisko, miejsce
1)
zamieszkania i adres albo
nazwę, siedzibę i adres
właściciela statku;
2)
oznakę rybacką oraz nazwę
statku, a także poprzednie
oznaki rybackie oraz nazwy
statku
lub
inne
oznakowania tego statku,
jeżeli zostały nadane;
3)
numer, o którym mowa w
wierszu 2 w załączniku nr I
do
rozporządzenia
nr
26/2004,
zwany
dalej
„numerem CFR”, jeżeli
został nadany;
4)
dane określone w wierszach
1, 7, 8, 11, 13–25, 27, 28,
32–35, 37 i 38 w
załączniku
nr
I
do

Doprecyzowanie,
że chodzi także
o inny niż pierwsze
świadectwo
bezpieczeństwa
dokument, w tym
przypadku
potwierdzający
datę
pierwszego
wpisu
do
urzędowego
rejestru
statków
rybackich.
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rozporządzenia nr 26/2004;
określenie
obszarów
prowadzenia połowu, o
których mowa w art. 9 ust.
1;
6)
określenie rodzaju i liczby
narzędzi
połowowych,
które będą wystawiane lub
wydawane z tego statku;
informację, z jakiego statku
7)
rybackiego
pochodzi
zdolność połowowa, w
ramach której ma nastąpić
wpis statku do rejestru;
8)
informację, czy na statku
jest
zamontowane
urządzenie do satelitarnego
monitorowania
ruchu
statków rybackich.
4. W
przypadku
postępowania
dotyczącego
dokonania wpisu do rejestru
statku nieposiadającego numeru
CFR, minister właściwy do spraw
rybołówstwa wydając decyzję o
wpisie statku do rejestru nadaje
ten numer w sposób określony w
załączniku nr I do rozporządzenia
nr 26/2004.
5. Do wniosku o dokonanie
wpisu statku do rejestru dołącza
się:
1)
dokumenty, o których
mowa w przepisach ustawy
z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie
morskim:
certyfikat zgodności
a)
statku
rybackiego
5)
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albo
kartę bezpieczeństwa
„Ł” albo
c)
kartę bezpieczeństwa,
oraz
d)
certyfikat zwolnienia
statku
rybackiego,
jeżeli został wydany;
dokumenty, o których
mowa
w
przepisach
Kodeksu morskiego:
a)
międzynarodowe
świadectwo
pomiarowe
albo
świadectwo
pomiarowe oraz
b)
certyfikat okrętowy
albo
dokument
rejestracyjny statku,
oraz
c)
decyzję
dyrektora
urzędu morskiego o
zatwierdzeniu nazwy
statku, jeżeli statkowi
nadano nazwę;
dokumenty wydane przez
uznaną
organizację
klasyfikacyjną
potwierdzające
zdolność
lub przystosowanie statku
do określonego używania
zgodnie
z
przepisami
klasyfikacyjnymi
tej
organizacji:
a)
świadectwo
klasy
albo
b)
tymczasowe
świadectwo
klasy,
albo
b)

2)

3)
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c)

świadectwo
klasy
łodzi, albo
d)
tymczasowe
świadectwo
klasy
łodzi, albo
e)
orzeczenie techniczne
o
zdatności
do
pływania
– oraz
świadectwo
urządzeń
maszynowych
albo
tymczasowe
świadectwo
urządzeń
maszynowych;
4)
pozwolenie radiowe na
używanie stacji statkowej w
służbie
radiotelekomunikacji
morskiej, o którym mowa
w przepisach ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U.
z 2014 r. poz. 243, 827 i
1198);
5)
dokument, o którym mowa
w art. 6 rozporządzenia
2930/86, o ile właściciel
statku taki posiada, albo
inny
równoważny
dokument potwierdzający
dzień wprowadzenia statku
do eksploatacji.
6. Właściciel statku może
dołączyć do wniosku o dokonanie
wpisu
statku
do
rejestru
dokumenty
będące
odpowiednikami
dokumentów
wymienionych w ust. 5 pkt 3,
jeżeli zostały wystawione przez
inne niż polskie instytucje lub
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organy uprawnione do ich
wystawienia.
7. Dokumenty, o których
mowa w ust. 5 i 6, składa się w
języku polskim albo wraz z
tłumaczeniem na język polski
dokonanym
przez
tłumacza
przysięgłego.
8. Wniosek o dokonanie
wpisu statku do rejestru oraz
wniosek o dokonanie zmiany
wpisu w rejestrze składa się do
ministra właściwego do spraw
rybołówstwa
na
formularzu
udostępnionym
na
stronie
internetowej
urzędu
obsługującego tego ministra.
Art. 7
ust. 1

ust. 2

Przepisy końcowe
1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia trzeciego
miesiąca po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot
Europejskich.
2. Jednakże art. 2, 3, 4 i 5 stosuje się do parametrów statków, których
użytkowanie rozpoczęło się przed datą wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia począwszy od dnia 18 lipca 1994 r., będzie się je jednak
stosować w odniesieniu do parametrów takich statków,
zmodyfikowanych w okresie między datą wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia a dniem 18 lipca 1994 r.
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane
we wszystkich Państwach Członkowskich.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ
Jedn.
Treść przepisu UE
Konieczność
Jedn. red.
Treść przepisu/ów projektu
Uzasadnienie
red.
wdrożenia
uwzględnienia w
T/N
projekcie przepisów
wykraczających poza
minimalne wymogi
prawa UE
T
Art. 1
Art. 13
Dodatkowe dane
Przedmiot

ust. 1

1. Niniejsze rozporządzenie:
a)
określa minimum informacji dotyczących parametrów i
działalności statku, które muszą się znaleźć w rejestrze
prowadzonym przez każde Państwo Członkowskie dla statków
rybackich pływających pod jego banderą (zwanym dalej
"rejestrem krajowym");
b)
określa obowiązki Państw Członkowskich w zakresie
gromadzenia, zatwierdzania i przekazywania danych ze swoich
rejestrów krajowych do Komisji;
c)
określa obowiązki Komisji w zakresie zarządzania wspólnotowym
rejestrem
floty
rybackiej
(zwanym
dalej
"rejestrem
wspólnotowym").

Art. 13. 1.
Minister
właściwy do spraw rybołówstwa
prowadzi
rejestr
statków
rybackich,
zwany
dalej
„rejestrem”, i jest właściwy w
sprawach dokonywania wpisu
statku do rejestru, w tym
dokonywania zmian wpisów w
rejestrze, a także realizuje
obowiązki i uprawnienia państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej
związane
z
prowadzeniem rejestru.
2. Rejestr jest prowadzony
w formie elektronicznej.
3. Rejestr zawiera:
1)
dane
określone
w
załączniku
nr
I
do
rozporządzenia nr 26/2004;
poprzednie oznaki rybackie
2)
oraz
nazwy
statku

(ust. 3 pkt 2 – 5) są
potrzebne dla
ułatwienia
identyfikacji
statków rybackich
(zgłaszanych do
wpisu do rejestru)
i ich wyposażenia,
dla celów
kontrolnych (m.in.
certyfikacji i
monitorowania
silników
głównych) oraz
celów
statystycznych
(charakterystyki
statków i floty), są
istotne także ze
względu na
występujące

1

rybackiego
lub
inne
oznakowania tego statku,
jeżeli zostały nadane;
3)
numer
IMO
statku
rybackiego nadany przez
Międzynarodową
Organizację Morską (IMO),
jeżeli został nadany;
4)
określenie szerokości i
największego
dopuszczalnego zanurzenia
statku rybackiego;
5)
określenie typu, numeru
seryjnego
i
roku
zamontowania
silnika
głównego i pomocniczego
statku rybackiego;
6)
określenie segmentu floty,
o którym mowa w art. 9
ust. 1, do którego należy
statek;
7)
określenie rodzaju i liczby
narzędzi
połowowych
wystawianych
lub
wydawanych ze statku
rybackiego.
4. Dane zgromadzone w
rejestrze udostępnia się organom
administracji rządowej, sądom i
prokuraturom,
w
zakresie
niezbędnym do wykonywania ich
zadań ustawowych.
5. Dane zgromadzone w
rejestrze udostępnia się także na
wniosek podmiotu, którego one
dotyczą.

ograniczenia w
podejściach do
portów i w
miejscach
postojowych
statków (głębokość
i wielkość
akwenów).
Pkt 6 występuje z
powodu
wprowadzenia
podziału floty
rybackiej na
segmenty wg
obszarów
połowowych i
długości całkowitej
statków, jak
również
wprowadzenia
limitów zdolności
połowowej dla
tych segmentów,
ograniczających
możliwość wpisu
statku do rejestru .
Liczba narzędzi w
pkt 7 ze względu
na limitowanie
narzędzi
używanych na
obszarze morskich
wód
wewnętrznych.

2

ust. 2

2. Dane z rejestru wspólnotowego służą jako punkt odniesienia do
stosowania przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

N

Art. 2

Zakres
Niniejsze
rozporządzenie
ma
zastosowanie
do
wszystkich
wspólnotowych statków rybackich, łącznie z tymi, które są
wykorzystywane wyłącznie w akwakulturze, jak określono w punkcie
2.2 załącznika III do rozporządzenia Rady (WE) nr 2792/1999.
Definicje
Dla celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
1)
"zdarzenie": każde wejście do flot, bądź wycofanie statku z floty,
lub rejestracja, bądź zmiana jednego z jego parametrów, jak
określono w załączniku I;
2)
"przekazanie": cyfrowy przekaz jednego lub kilku zdarzeń za
pomocą sieci telekomunikacyjnych utworzonych pomiędzy
administracjami krajowymi a Komisją;
3)
"raport": wszystkie zdarzenia zarejestrowane dla statków
tworzących flotę danego Państwa Członkowskiego pomiędzy datą
spisu, o którym mowa w załączniku I, a datą przekazania;
4)
"dane osobowe": nazwiska i adresy armatorów i właścicieli
statków rybackich.
Gromadzenie danych
Każde Państwo Członkowskie niezwłocznie gromadzi dane, o których
mowa w załączniku II, dotyczące wspólnotowych statków rybackich
pływających pod jego banderą.
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Art. 3

Art. 4

N
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Art. 16
ust. 2

2. Właściciel
statku
rybackiego
jest
obowiązany
złożyć do ministra właściwego do
spraw rybołówstwa wniosek o
dokonanie zmiany wpisu w
rejestrze, w zakresie danych, o
których mowa w art. 13 ust. 3,
niezwłocznie po wystąpieniu
okoliczności
uzasadniającej
dokonanie tej zmiany, nie później
niż w terminie 14 dni od dnia:
1)
zaistnienia
danej
okoliczności lub
2)
wydania dokumentu, o
którym mowa w art. 14 ust.
5 albo ust. 6.
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Art. 5

Rejestrowanie w rejestrze krajowym
Każde Państwo Członkowskie zatwierdza dane zgromadzone zgodnie z
art. 4 i rejestruje je w swoim rejestrze krajowym.

T

Art. 14-19

Art. 14. 1. W sprawach
dotyczących dokonywania wpisu
statku do rejestru, w tym
dokonywania zmian wpisów w
rejestrze, wydaje się decyzje.
2.
Decyzje
dotyczące
dokonania wpisu statku do
rejestru są wydawane na wniosek
właściciela statku.
3. Wniosek o dokonanie
wpisu statku do rejestru zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce
zamieszkania i adres albo
nazwę, siedzibę i adres
właściciela statku;
2)
oznakę rybacką oraz nazwę
statku, a także poprzednie
oznaki rybackie oraz nazwy
statku
lub
inne
oznakowania tego statku,
jeżeli zostały nadane;
3)
numer, o którym mowa w
wierszu 2 w załączniku nr I
do
rozporządzenia
nr
26/2004,
zwany
dalej
„numerem CFR”, jeżeli
został nadany;
4)
dane określone w wierszach
1, 7, 8, 11, 13–25, 27, 28,
32–35, 37 i 38 w
załączniku
nr
I
do
rozporządzenia nr 26/2004;
5)
określenie
obszarów
prowadzenia połowu, o
których mowa w art. 9 ust.
1;
6)
określenie rodzaju i liczby
narzędzi
połowowych,

Wprowadzenie
procedur
związanych z
gromadzeniem i
zatwierdzaniem
danych przy wpisie
statku do rejestru i
zmianie wpisu (w
tym zmianie wpisu
związanej z
wycofaniem statku
albo ponownym
wprowadzeniem
do rybołówstwa
komercyjnego
statku wcześniej
wycofanego bez
pomocy
publicznej),
uwzględniających
ograniczenia
wynikające z
limitowania
zdolności
połowowej floty
rybackiej i jej
segmentów oraz
limitowania liczby
statków we flocie
(wprowadzenie
zasady jeden statek
wprowadzony za
jeden wycofany).
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które będą wystawiane lub
wydawane z tego statku;
7)
informację, z jakiego statku
rybackiego
pochodzi
zdolność połowowa, w
ramach której ma nastąpić
wpis statku do rejestru;
8)
informację, czy na statku
jest
zamontowane
urządzenie do satelitarnego
monitorowania
ruchu
statków rybackich.
4. W
przypadku
postępowania
dotyczącego
dokonania wpisu do rejestru
statku nieposiadającego numeru
CFR, minister właściwy do spraw
rybołówstwa wydając decyzję o
wpisie statku do rejestru nadaje
ten numer w sposób określony w
załączniku nr I do rozporządzenia
nr 26/2004.
5. Do wniosku o dokonanie
wpisu statku do rejestru dołącza
się:
1)
dokumenty, o których
mowa w przepisach ustawy
z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie
morskim:
certyfikat zgodności
a)
statku
rybackiego
albo
b)
kartę bezpieczeństwa
„Ł” albo
c)
kartę bezpieczeństwa,
oraz
certyfikat zwolnienia
d)
statku
rybackiego,
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2)

3)

jeżeli został wydany;
dokumenty, o których
mowa
w
przepisach
Kodeksu morskiego:
a)
międzynarodowe
świadectwo
pomiarowe
albo
świadectwo
pomiarowe oraz
certyfikat okrętowy
b)
albo
dokument
rejestracyjny statku,
oraz
decyzję
dyrektora
c)
urzędu morskiego o
zatwierdzeniu nazwy
statku, jeżeli statkowi
nadano nazwę;
dokumenty wydane przez
uznaną
organizację
klasyfikacyjną
potwierdzające
zdolność
lub przystosowanie statku
do określonego używania
zgodnie
z
przepisami
klasyfikacyjnymi
tej
organizacji:
klasy
a)
świadectwo
albo
b)
tymczasowe
świadectwo
klasy,
albo
c)
świadectwo
klasy
łodzi, albo
d)
tymczasowe
świadectwo
klasy
łodzi, albo
orzeczenie techniczne
e)
o
zdatności
do
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pływania
– oraz
świadectwo
urządzeń
maszynowych
albo
tymczasowe
świadectwo
urządzeń
maszynowych;
4)
pozwolenie radiowe na
używanie stacji statkowej w
służbie
radiotelekomunikacji
morskiej, o którym mowa
w przepisach ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U.
z 2014 r. poz. 243, 827 i
1198);
5)
dokument, o którym mowa
w art. 6 rozporządzenia
2930/86, o ile właściciel
statku taki posiada, albo
inny
równoważny
dokument potwierdzający
dzień wprowadzenia statku
do eksploatacji.
6. Właściciel statku może
dołączyć do wniosku o dokonanie
wpisu
statku
do
rejestru
dokumenty
będące
odpowiednikami
dokumentów
wymienionych w ust. 5 pkt 3,
jeżeli zostały wystawione przez
inne niż polskie instytucje lub
organy uprawnione do ich
wystawienia.
7. Dokumenty, o których
mowa w ust. 5 i 6, składa się w
języku polskim albo wraz z
tłumaczeniem na język polski
dokonanym
przez
tłumacza
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przysięgłego.
8. Wniosek o dokonanie
wpisu statku do rejestru oraz
wniosek o dokonanie zmiany
wpisu w rejestrze składa się do
ministra właściwego do spraw
rybołówstwa
na
formularzu
udostępnionym
na
stronie
internetowej
urzędu
obsługującego tego ministra.
Art. 15. Minister właściwy
do spraw rybołówstwa odmawia
dokonania wpisu statku do
rejestru, jeżeli:
1)
wpis
spowodowałby
przekroczenie
indywidualnej
zdolności
połowowej,
którą
dysponuje właściciel tego
statku lub
2)
właściciel
tego
statku
złożył wniosek o jego wpis
do rejestru w ramach
zdolności połowowej, o
której mowa w art. 22 ust. 2
pkt 3, z wyłączeniem
przypadku,
gdy
wpis
dotyczy
statku,
który
miałby zostać wpisany do
segmentu floty, o którym
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3,
lub
3)
wpis
spowodowałby
przekroczenie
zdolności
połowowej
w
danym
segmencie floty, do którego
miałby zostać wpisany ten
statek, lub
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4)

5)

6)

7)

właściciel
tego
statku
złożył wniosek o jego wpis
do rejestru, a statek ten
został uprzednio wycofany
z
wykonywania
rybołówstwa komercyjnego
z zastosowaniem pomocy
publicznej z tytułu trwałego
zaprzestania
działalności
połowowej, zwanej dalej
„pomocą publiczną”, lub
właściciel
tego
statku
złożył wniosek o jego wpis
do rejestru w segmencie
floty, o którym mowa w art.
9 ust. 1 pkt 1, a długość
całkowita tego statku jest
mniejsza niż 5 m lub moc
silnika głównego tego
statku wynosi mniej niż 15
kW, lub
właściciel statku złożył
wniosek o jego wpis do
rejestru w segmencie floty,
o którym mowa w art. 9
ust. 1 pkt 2, a długość
całkowita
tego
statku
przekracza 12 m, lub
statek ten znajduje się we
wspólnotowym
wykazie
statków
prowadzących
połowy
nielegalne,
nieraportowane
i
nieuregulowane, o którym
mowa w art. 27 ust. 1
rozporządzenia
nr
1005/2008.
Art. 16. 1. Zmiany wpisu w
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rejestrze dokonuje się:
1)
na wniosek właściciela
statku rybackiego albo
2)
z urzędu, w przypadku:
gdy wydana została
a)
decyzja o uznaniu
statku rybackiego za
wycofany
z
wykonywania
rybołówstwa
komercyjnego,
o
której mowa w art. 19
ust. 1,
gdy
decyzja
o
b)
cofnięciu
albo
zawieszeniu licencji,
stała się ostateczna,
c)
upływu
okresu
zawieszenia licencji.
2. Właściciel
statku
rybackiego
jest
obowiązany
złożyć do ministra właściwego do
spraw rybołówstwa wniosek o
dokonanie zmiany wpisu w
rejestrze, w zakresie danych, o
których mowa w art. 13 ust. 3,
niezwłocznie po wystąpieniu
okoliczności
uzasadniającej
dokonanie tej zmiany, nie później
niż w terminie 14 dni od dnia:
1)
zaistnienia
danej
okoliczności lub
2)
wydania dokumentu, o
którym mowa w art. 14 ust.
5 albo ust. 6.
Art. 17. 1. Wniosek o
dokonanie zmiany wpisu w
rejestrze zawiera dane, których
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dotyczy zmiana, a w przypadku
wycofania statku rybackiego z
wykonywania
rybołówstwa
komercyjnego – okoliczności
uzasadniające wycofanie.
2. Do wniosku o dokonanie
zmiany wpisu w rejestrze dołącza
się:
1)
dokumenty, o których
mowa w art. 14 ust. 5 albo
ust. 6, potwierdzające dane,
których dotyczy zmiana lub
2)
dokument potwierdzający
zakres
wykonanej
modernizacji na statku
rybackim oraz informację o
zmianie
zdolności
połowowej tego statku, lub
3)
dokument, o którym mowa
w art. 14 ust. 5 pkt 1 – w
przypadku
zmiany
polegającej na ponownym
wprowadzeniu
statku
rybackiego
do
wykonywania rybołówstwa
komercyjnego.
Art. 18. Minister właściwy
do spraw rybołówstwa odmawia
dokonania zmiany wpisu w
rejestrze, gdy:
1)
zmiana wpisu dotyczy:
a)
zwiększenia
zdolności połowowej
statku rybackiego –
jeżeli
na
dzień
złożenia
wniosku
właściciel
statku
rybackiego
nie
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b)

dysponuje
odpowiednią
indywidualną
zdolnością
połowową,
ponownego
wprowadzenia statku
rybackiego
do
wykonywania
rybołówstwa
komercyjnego, jeżeli:
–
właściciel statku
nie
dysponuje
odpowiednią
indywidualną
zdolnością
połowową,
– właściciel statku
złożył wniosek o
ponowne
wprowadzenie
tego statku do
wykonywania
rybołówstwa
komercyjnego w
ramach
indywidualnej
zdolności
połowowej,
o
której mowa w
art. 22 ust. 2 pkt
3,
z
wyłączeniem
przypadku, gdy
wpis
dotyczy
statku
rybackiego,
który
miałby
zostać wpisany
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c)

d)

do
segmentu
floty, o którym
mowa w art. 9
ust. 1 pkt 3,
został
– statek
uprzednio
wycofany
z
wykonywania
rybołówstwa
komercyjnego z
zastosowaniem
pomocy
publicznej,
wycofania
statku
rybackiego
z
wykonywania
rybołówstwa
komercyjnego
z
zastosowaniem
pomocy publicznej –
jeżeli właściciel tego
statku
zwiększył
zdolność połowową
statku
z
wykorzystaniem
dodatkowej zdolności
połowowej w okresie
5 lat od dnia wydania
decyzji w sprawie
dokonania zmiany w
rejestrze w zakresie
zwiększenia
zdolności połowowej
statku w ramach
przyznanej
dodatkowej zdolności
połowowej,
narzędzi połowowych
ciągnionych – w
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2)

3)

4)

przypadku
statku
rybackiego o długości
całkowitej do 12 m,
na który przyznano
dodatkową zdolność
połowową,
w
terminie 5 lat od dnia
dokonania wpisu w
rejestrze związanego
z wydaniem decyzji o
przyznaniu
tej
zdolności połowowej;
przedmiotem zmiany wpisu
dotyczącego modernizacji
statku
rybackiego
nie
będzie, w przypadku statku
rybackiego o długości
całkowitej mniejszej niż 5
m lub mocy silnika
głównego mniejszej niż 15
kW, zwiększenie długości
statku do co najmniej 5 m
lub mocy silnika głównego
do co najmniej 15 kW;
przedmiotem zmiany wpisu
będzie, w przypadku statku
rybackiego
znajdującego
się w segmencie floty, o
którym mowa w art. 9 ust.
1 pkt 2, zwiększenie
długości całkowitej tego
statku powyżej 12 m;
zmiana ta spowodowałaby
przekroczenie
zdolności
połowowej
w
danym
segmencie floty, do którego
miałby zostać wpisany ten
statek.
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Minister
Art. 19. 1.
właściwy do spraw rybołówstwa
uznaje, w drodze decyzji, statek
rybacki
za
wycofany
z
wykonywania
rybołówstwa
komercyjnego:
1)
na wniosek właściciela
statku albo
2)
z urzędu, jeżeli:
upłynęły 3 lata od
a)
dnia
dokonania
ostatniego wyładunku
albo
przeładunku
organizmów
morskich złowionych
przy użyciu tego
statku,
potwierdzonego
deklaracją
przeładunkową,
o
której mowa w art. 21
ust. 1 rozporządzenia
nr 1224/2009 albo
deklaracją
wyładunkową,
o
której mowa w art. 23
ust.
1
tego
rozporządzenia,
b)
statek
rybacki
zatonął, zaginął lub w
inny sposób został
utracony,
c)
statek rybacki utracił
polską przynależność.
2. W decyzji, o której
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, cofa się
prawo
do
dysponowania
indywidualną
zdolnością
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połowową statku rybackiego
uznanego
za
wycofany
z
wykonywania
rybołówstwa
komercyjnego.
3. Decyzji, o której mowa
w ust. 1, nadaje się rygor
natychmiastowej wykonalności.
Art. 6

Art. 7
ust. 1

ust. 2

ust. 3

Art. 8
ust. 1

ust. 2

Okresowe przekazywanie
Każde Państwo Członkowskie przekazuje raport do Komisji w
pierwszym dniu roboczym marca, czerwca, września i grudnia każdego
roku.
Rejestrowanie w rejestrze wspólnotowym
1. Po otrzymaniu raportu Komisja weryfikuje dane, które on zawiera, i
wprowadza je do rejestru wspólnotowego. W przypadku niewykrycia
błędów taki raport zastępuje poprzedni.
W przypadku wykrycia błędów Komisja przesyła swoje uwagi do
danego Państwa Członkowskiego, które wprowadza niezbędne poprawki
w swoim rejestrze krajowym i przesyła Komisji nowy raport w ciągu 10
dni roboczych od daty powiadomienia przez Komisję.
2. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu nowego raportu, Komisja rejestruje
go, bądź odrzuca, jeżeli taki raport zawiera błędy sprzeczne z
prawidłowym wykonaniem Wspólnej Polityki Rybołówstwa.
W przypadku gdy zaakceptowany raport wciąż zawiera błędy,
informowane jest o nich Państwo Członkowskie, które zobowiązuje się
do ich niezwłocznego poprawienia zgodnie z procedurą określoną w art.
8.
3. Rejestr wspólnotowy jest udostępniany Państwom Członkowskim
zgodnie z przepisami ustanowionymi przez art. 11, około 20 dni
roboczych po terminie okresowego przekazania raportu.
Przekazanie dodatkowe
1. W przypadkach, gdzie wymaga tego wykonanie szczególnych
środków zgodnie z Wspólną Polityką Rybołówstwa, dane Państwo
Członkowskie, czy to z własnej inicjatywy, czy na żądanie Komisji,
niezwłocznie przekazuje uaktualnione dane ze swojego rejestru
krajowego odnośnie do konkretnych statków.
2. Przekazane dane muszą zawierać dla każdego statku szczegółowe
informacje na temat wszelkich zdarzeń od momentu jego wprowadzenia
do floty do chwili przekazania informacji.

N

N

N

N

N

N
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ust. 3

3. Po otrzymaniu raportu Komisja weryfikuje dane i zastępuje je w
rejestrze wspólnotowym.

N

Art. 9
ust. 1

Narzędzia komunikacji pomiędzy Komisją a Państwami
Członkowskimi
1. Przekazywanie danych pomiędzy Komisją a Państwami
Członkowskimi zarządzane jest za pomocą programu komputerowego
opracowanego przez Komisję.
2. Rejestr wspólnotowy oraz dane dotyczące weryfikacji i
monitorowania przekazywania danych będą udostępnione Państwom
Członkowskim za pośrednictwem Internetu.
Numer identyfikacyjny "CFR"
Numer CFR, o którym mowa w załączniku I, identyfikuje statki rybackie
w sposób niepowtarzalny. Należy podawać go każdorazowo przy
przekazywaniu danych dotyczących parametrów i działalności statków
rybackich pomiędzy Państwami Członkowskimi a Komisją
Powyższy numer nadaje się definitywnie w momencie pierwszej
rejestracji statku w krajowym rejestrze. Nie może on zostać ani
zmieniony, ani nadany innemu statkowi.

N

Dostęp
1. Państwa Członkowskie mają dostęp do wszystkich informacji
zawartych w rejestrze wspólnotowym z zastrzeżeniem przestrzegania
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wynikających z
rozporządzenia (WE) nr 45/2001, w szczególności jego art. 8.
2. Dane w rejestrze są jawne, z wyjątkiem danych osobowych.

N

3. Komisja zajmuje się wnioskami o udostępnienie danych osobowych
zawartych w rejestrze wspólnotowym, zgodnie z przepisami
rozporządzenia (WE) nr 45/2001.
Uchylenie
Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 2090/98.

N

ust. 2

Art. 10

Art. 11
ust. 1

ust. 2

ust. 3

Art. 12

N

T

T

Art. 14
ust. 4

W przypadku postępowania
dotyczącego wpisu do rejestru
statku nieposiadającego numeru
CFR, minister właściwy do spraw
rybołówstwa wydając decyzję
o wpisie statku do rejestru nadaje
ten numer w sposób określony
w załączniku nr I do
rozporządzenia nr 26/2004.

Art. 14
ust. 5 i 6

4. Dane zgromadzone w rejestrze
udostępnia się organom
administracji rządowej, sądom i
prokuraturom, w zakresie
niezbędnym do wykonywania ich
zadań ustawowych.
5. Dane zgromadzone w rejestrze
udostępnia się także na wniosek
podmiotu, którego one dotyczą.

N
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Art. 13

Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

N

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane
we wszystkich Państwach Członkowskich.
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TABELA ZBIEŻNOŚCI
do rozporządzenia Rady (WE) nr 812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiające środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na
łowiskach i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/98 (Dz. Urz. UE L 150 z 30.04.2004, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 4, t. 7, str. 91)
TYTUŁ PROJEKTU:

Projekt ustawy o rybołówstwie morskim

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU
PRAWNEGO/WDRAŻANYCH AKTÓW
PRAWNYCH

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiające środki dotyczące
przypadkowych odłowów waleni na łowiskach i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/98 (Dz. Urz. UE L
150 z 30.04.2004, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 7, str. 91)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jedn. red.

Treść przepisu UE

PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ
Konieczność
Jedn. red.
wdrożenia
T/N

Art.1

Art. 1a

Art. 2 ust. 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia środki mające na celu
ograniczenie przypadkowych odłowów waleni przez statki rybackie
w obszarach wskazanych w Załącznikach I i III.
Pławnica oznacza sieć skrzelową utrzymywaną na powierzchni
morza lub na pewnej głębokości za pomocą urządzeń pływających,
dryfującą z prądem osobno lub wraz z łodzią, z którą sieć może być
połączona.
Sieć może być wyposażona w urządzenia, które mają ją
stabilizować i/lub ograniczać jej dryfowanie.
Bez szkody dla innych postanowień Wspólnoty, dla statków o
całkowitej długości 12 m lub większej należy wprowadzić zakaz
używania sieci rybackich określonych w Załączniku I na obszarach,

N

N

N

Treść przepisu/ów projektu

Uzasadnienie
uwzględnienia w
projekcie przepisów
wykraczających poza
minimalne wymogi
prawa UE

Art. 2 ust. 2

Art. 2 ust. 3

Art. 2 ust. 4

w okresach i począwszy od dat wskazanych w tym Załączniku, bez
równoczesnego używania aktywnych akustycznych urządzeń
odstraszających.
Kapitanowie statków rybackich Wspólnoty powinni dopilnować,
aby omawiane akustyczne urządzenia odstraszające były w pełni
sprawne podczas ustawiania sieci rybackich.
W drodze odstępstwa, ust. 1 nie dotyczy działań związanych z
rybołówstwem prowadzonych wyłącznie dla celów związanych z
badaniami naukowymi, które są realizowane za zezwoleniem i z
upoważnienia Państw Członkowskich lub zainteresowanych Państw
Członkowskich, i które mają na celu opracowanie nowych środków
technicznych w celu ograniczenia przypadkowych odłowów i
zabijania waleni.
Państwa Członkowskie podejmą konieczne kroki dla
monitorowania i oceny, w drodze badań naukowych lub projektów
pilotażowych, skutków używania, w miarę upływu czasu, urządzeń
wytwarzających impulsy dźwiękowe na odnośnych łowiskach i
obszarach.

N

N

T

Art. 80 ust. 1
pkt 2

1)

2)

Art. 80. 1. Realizację:
programu krajowego, o
którym mowa w art. 4
rozporządzenia Rady (WE)
nr 199/2008 z dnia 25
lutego 2008 r. w sprawie
ustanowienia
wspólnotowych
ram
gromadzenia
danych,
zarządzania nimi i ich
wykorzystywania
w
sektorze rybołówstwa oraz
w
sprawie
wspierania
doradztwa naukowego w
zakresie wspólnej polityki
rybołówstwa (Dz. Urz. UE
L 60 z 05.03.2008, str. 1, z
późn. zm.), zwanego dalej
„programem krajowym”,
oraz
programu monitorowania
przypadkowych połowów
waleni, o którym mowa w
rozporządzeniu
nr
812/2004

– minister właściwy do spraw
rybołówstwa
powierza
państwowemu
instytutowi
badawczemu albo instytutowi
naukowemu
prowadzącemu
badania naukowe lub prace
rozwojowe w zakresie WPR,
który
posiada
warunki
techniczno-organizacyjne
niezbędne
do
zbierania
i
zarządzania danymi w zakresie
WPR.
2. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa wskaże, w
drodze rozporządzenia, instytut, o
którym mowa w ust. 1, biorąc pod
uwagę
warunki
technicznoorganizacyjne
niezbędne
do
zbierania i zarządzania danymi w
zakresie WPR.
3.
Instytut
wskazany
zgodnie z ust. 2, pełni rolę
korespondenta
krajowego,
o
którym mowa w art. 25 ust. 4
rozporządzenia nr 1380/2013.
4. Programy, o których
mowa w ust. 1, są finansowane z
budżetu państwa w formie dotacji
celowej.
Art. 3 ust. 1

Art. 3 ust. 2

Akustyczne urządzenia odstraszające używane w zastosowaniu art.
2 ust. 1 powinny być zgodne z jednym z zestawów warunków
technicznych i warunków użytkowania określonych w Załączniku
II.
W drodze odstępstwa od postanowień ust. 1, Państwa
Członkowskie mogą zezwolić na czasowe zastosowanie
akustycznych urządzeń odstraszających, które nie spełniają
warunków technicznych lub warunków użytkowania określonych w
Załączniku II, pod warunkiem że ich wpływ na zmniejszenie

N

N

Art. 3 ust. 3

Art. 4 ust. 1

przypadkowych odłowów waleni został w wystarczający sposób
udokumentowany. Zezwolenie będzie ważne nie dłużej niż dwa
lata.
Państwa Członkowskie poinformują Komisję o zezwoleniach,
zgodnie z ust. 2, w ciągu dwóch miesięcy od daty ich wydania.
Państwa Członkowskie przedłożą Komisji informacje techniczne i
naukowe dotyczące zaaprobowanych akustycznych urządzeń
odstraszających oraz wpływu ich używania na przypadkowe
odłowy waleni.
Państwa Członkowskie opracują i wdrożą programy monitorowania
przypadkowych odłowów waleni z pomocą obserwatorów na
pokładach statków pływających pod ich banderami o całkowitej
długości równej lub przekraczającej 15 m, dla łowisk i pod
warunkami określonymi
w Załączniku III. Programy
monitorowania należy opracować tak, aby dostarczały
reprezentatywnych danych dla odnośnych łowisk.

N

T

Art. 80 ust. 1
pkt 2; art. 81

Art. 80. 1. Realizację:
programu krajowego, o
którym mowa w art. 4
rozporządzenia Rady (WE)
nr 199/2008 z dnia 25
lutego 2008 r. w sprawie
ustanowienia
wspólnotowych
ram
gromadzenia
danych,
zarządzania nimi i ich
wykorzystywania
w
sektorze rybołówstwa oraz
w
sprawie
wspierania
doradztwa naukowego w
zakresie wspólnej polityki
rybołówstwa (Dz. Urz. UE
L 60 z 05.03.2008, str. 1, z
późn. zm.), zwanego dalej
„programem krajowym”,
oraz
2)
programu monitorowania
przypadkowych połowów
waleni, o którym mowa w
rozporządzeniu
nr
812/2004
– minister właściwy do spraw
rybołówstwa
powierza
państwowemu
instytutowi
badawczemu albo instytutowi
1)

naukowemu
prowadzącemu
badania naukowe lub prace
rozwojowe w zakresie WPR,
który
posiada
warunki
techniczno-organizacyjne
niezbędne
do
zbierania
i
zarządzania danymi w zakresie
WPR.
2. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa wskaże, w
drodze rozporządzenia, instytut, o
którym mowa w ust. 1, biorąc pod
uwagę
warunki
technicznoorganizacyjne
niezbędne
do
zbierania i zarządzania danymi w
zakresie WPR.
3.
Instytut
wskazany
zgodnie z ust. 2, pełni rolę
korespondenta
krajowego,
o
którym mowa w art. 25 ust. 4
rozporządzenia nr 1380/2013.
4. Programy, o których
mowa w ust. 1, są finansowane z
budżetu państwa w formie dotacji
celowej.
Art.4 ust. 2

Państwa Członkowskie podejmą niezbędne kroki w celu zebrania
danych naukowych dotyczących przypadkowych odłowów waleni
dla statków o całkowitej długości poniżej 15 m działających na
łowiskach określonych w Załączniku III punkt 3, w drodze
odpowiednich badań naukowych lub projektów pilotażowych.

T

Art. 80 ust. 1
pkt 2

1)

Art. 80. 1. Realizację:
programu krajowego, o
którym mowa w art. 4
rozporządzenia Rady (WE)
nr 199/2008 z dnia 25
lutego 2008 r. w sprawie
ustanowienia
wspólnotowych
ram
gromadzenia
danych,
zarządzania nimi i ich
wykorzystywania
w
sektorze rybołówstwa oraz

w
sprawie
wspierania
doradztwa naukowego w
zakresie wspólnej polityki
rybołówstwa (Dz. Urz. UE
L 60 z 05.03.2008, str. 1, z
późn. zm.), zwanego dalej
„programem krajowym”,
oraz
2)
programu monitorowania
przypadkowych połowów
waleni, o którym mowa w
rozporządzeniu
nr
812/2004
– minister właściwy do spraw
rybołówstwa
powierza
państwowemu
instytutowi
badawczemu albo instytutowi
naukowemu
prowadzącemu
badania naukowe lub prace
rozwojowe w zakresie WPR,
który
posiada
warunki
techniczno-organizacyjne
niezbędne
do
zbierania
i
zarządzania danymi w zakresie
WPR.
2. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa wskaże, w
drodze rozporządzenia, instytut, o
którym mowa w ust. 1, biorąc pod
uwagę
warunki
technicznoorganizacyjne
niezbędne
do
zbierania i zarządzania danymi w
zakresie WPR.
3.
Instytut
wskazany
zgodnie z ust. 2, pełni rolę
korespondenta
krajowego,
o
którym mowa w art. 25 ust. 4
rozporządzenia nr 1380/2013.
4. Programy, o których

mowa w ust. 1, są finansowane z
budżetu państwa w formie dotacji
celowej.
Art. 5 ust. 1

Art. 5 ust. 2

Art. 5 ust. 3

W celu wypełnienia swoich zobowiązań dotyczących
zaangażowania obserwatorów, Państwa Członkowskie wyznaczą
niezależny, posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
personel. W celu wykonania przydzielonych zadań, obserwatorzy
muszą posiadać następujące kwalifikacje:
a) wystarczające doświadczenie do identyfikowania gatunków
waleni i praktykę w zakresie rybołówstwa;
b) podstawowe umiejętności w zakresie nawigacji na morzu i
odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa;
c) zdolność do wykonywania podstawowych zadań naukowych, na
przykład, w razie konieczności, do pobierania próbek oraz
dokonywania dokładnych obserwacji i zapisów;
d) wystarczającą znajomość języka Państwa Członkowskiego, w
którym zarejestrowano obserwowany statek.
Zadaniem obserwatorów jest monitorowanie przypadkowych
odłowów waleni oraz gromadzenie danych, koniecznych do
ekstrapolowania odłowów obserwowanych dla całego odnośnego
łowiska, w szczególności obserwatorzy mają:
a) monitorować działania związane z rybołówstwem prowadzone
przez odnośne statki i rejestrować odpowiednie dane dotyczące
operacji rybackich (właściwości sieci rybackich, lokalizacja oraz
czas początku i końca efektywnych działań związanych z
połowami);
b) monitorować przypadkowe odłowy waleni.
Obserwatorzy mogą również prowadzić inne obserwacje,
ewentualnie zalecone przez Państwa Członkowskie, dla celów
związanych z naukowym poznaniem składu połowów odnośnych
statków oraz stanu biologicznego zasobów łowisk.
Obserwator
wyśle
do
właściwych
organów
Państwa
Członkowskiego bandery statku sprawozdanie zawierające
wszystkie zebrane dane dotyczące operacji rybackich i obserwacje
na temat przypadkowych odłowów waleni, włącznie z
podsumowaniem własnych głównych wniosków.
W szczególności, sprawozdanie zawiera następujące informacje za
dany okres:
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N

N

Art. 5.ust. 4

Art. 6 ust. 1

Art. 6 ust. 2

a) identyfikację statku;
b) nazwisko obserwatora i okres, w którym znajdował się na
pokładzie statku;
c) typ odnośnego łowiska (włączając właściwości sieci rybackich,
obszary w odniesieniu do Załączników I i III oraz docelowy
gatunek);
d) czas trwania rejsu rybackiego i towarzyszące mu operacje
rybackie (wyrażone jako całkowita długość sieci × godziny połowu
dla sieci biernych i ilości godzin połowu dla sieci ciągnionych);
e) ilość przypadkowo złowionych waleni, włączając gatunki i w
miarę możliwości, dodatkowe informacje dotyczące wielkości lub
wagi, płci, wieku, oraz jeżeli dotyczy, wskazówki odnośnie do
zwierząt straconych podczas ciągnięcia sieci lub uwolnionych
żywych zwierząt;
f) wszelkie dodatkowe informacje, które obserwator uważa za
użyteczne dla celów niniejszego rozporządzenia lub wszystkie
dodatkowe obserwacje na temat biologii waleni (takie jak
obserwacje waleni lub poszczególne zachowania w odniesieniu do
działań związanych z rybołówstwem).
Kapitan statku może zażądać kopii sprawozdania obserwatora.
Państwo Członkowskie bandery przechowuje informacje zawarte w
sprawozdaniach obserwatora przez co najmniej pięć lat po
zakończeniu odnośnego okresu sprawozdawczego.
Każdego roku Państwa Członkowskie będą wysyłały Komisji do
dnia 1 czerwca wyczerpujące roczne sprawozdanie dotyczące
realizacji art. 2, 3, 4 i 5 w trakcie poprzedniego roku. Pierwsze
sprawozdanie obejmie zarówno pozostałą część roku po wejściu w
życie niniejszego rozporządzenia, jak i cały następny rok.
Na podstawie sprawozdań obserwatorów, dostarczonych zgodnie z
art. 5 ust. 3 oraz wszystkich innych stosownych danych, włącznie z
danymi dotyczącymi operacji rybackich, zebranymi zgodnie z
rozporządzeniem Rady (WE) nr 1543/2000 z dnia 29 czerwca 2000
r. ustanawiającym ramy wspólnotowe w zakresie zbierania i
zarządzania danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki
rybołówstwa (1), roczne sprawozdanie obejmuje oszacowania
całkowitych przypadkowych odłowów waleni na każdym z
odnośnych łowisk. Sprawozdanie to zawiera ocenę wniosków
sprawozdań obserwatorów oraz wszystkie inne odnośne informacje,
włącznie z badaniami prowadzonymi wewnątrz Państw
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N

Art. 7 ust. 1

Art. 7 ust. 2

Art. 8 ust. 1

Art.8 ust. 2

Art. 9

Członkowskich w celu ograniczenia przypadkowych odłowów
waleni na łowiskach. Podczas przygotowywania sprawozdań
dotyczących wyników badań naukowych lub projektów
pilotażowych przewidzianych w art. 2 ust. 4 i art. 4 ust. 2, Państwa
Członkowskie dopilnują, aby przy ich opracowaniu i realizacji
osiągnięte zostały wystarczająco wysokie standardy jakości i
dostarczą Komisji szczegółowych informacji dotyczących tych
standardów.
Najpóźniej jeden rok po przedłożeniu przez Państwa Członkowskie
ich drugiego sprawozdania rocznego, Komisja przedstawi
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące
działania niniejszego Rozporządzenia w świetle informacji
dostępnych w wyniku zastosowania art. 6 oraz oceny sprawozdań
Państw Członkowskich dokonanej przez Komitet Naukowy,
Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa. W szczególności,
sprawozdanie
uwzględnia
zastosowanie
niniejszego
Rozporządzenia w odniesieniu do typów statków i obszarów,
jakość informacji otrzymanych dzięki programom obserwatorów
oraz jakość projektów pilotażowych. Do sprawozdania można
dołączyć odpowiednie propozycje.
Przedmiotowe sprawozdanie zostanie zaktualizowane po
przedłożeniu przez Państwa Członkowskie czwartego sprawozdania
rocznego.
Poniższe elementy należy przyjąć zgodnie z procedurą zarządzania
ustanowioną w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002:
a) operacyjne i techniczne wytyczne dotyczące zadań
obserwatorów, określone w art. 6;
b) szczegółowe zasady dotyczące wymagań w zakresie
sprawozdawczości, określone w art. 6.
Zmiany w załączniku II, niezbędne w celu dostosowania go do
postępu technicznego i naukowego, zostaną przyjęte zgodnie z
procedurą prawną określoną w art. 30 ust. 3 rozporządzenia (WE)
nr 2371/2002.
Niniejszym dodaje się następujące artykuły:
„Artykuł 8a
1. Zgodnie z procedurami dotyczącymi wykonania wdrożenia
uprawnień
przyznanych na 2008 r., od 1 stycznia posiadanie na pokładzie lub
używanie do połowów sieci dryfujących będzie zabronione.
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N

N

N

N

2. Do dnia 31 grudnia 2007 r. może posiadać na pokładzie lub
używać do połowów sieci dryfujące, jeżeli zostanie do tego
upoważniona przez właściwe organy Państwa Członkowskiego
bandery.
3. W 2005 roku maksymalna ilość statków, które mogą zostać
upoważnione przez Państwo Członkowskie do posiadania na
pokładzie lub używania do połowów sieci dryfujących, nie powinna
przekroczyć 60 % liczby statków rybackich, które używały sieci
dryfujących w okresie między 2001 a 2003 rokiem.
W 2006 i 2007 roku maksymalna ilość takich statków nie powinna
przekroczyć odpowiednio 40 % i 20 % liczby statków rybackich,
które używały sieci dryfujących w okresie między 2001 a 2003
rokiem.
4. Państwa Członkowskie przekażą Komisji, do 30 kwietnia
każdego roku, wykaz jednostek pływających posiadających
pozwolenie na używanie do połowów sieci dryfujących, a dla roku
2004 informacje te przekażą nie później, niż do 31 sierpnia 2004 r.

Art. 10

Artykuł 8b
1. Do każdego końca sieci należy zamocować boje pływające z
reflektorami radaru tak, aby w każdym momencie można było
określić jej pozycję. Boje należy w sposób trwały oznakować
znakami rejestracyjnymi oraz numerem statku, do którego
należą.
2. Kapitan statku rybackiego używającego sieci dryfujących ma
obowiązek prowadzenia dziennika, w którym będzie codziennie
rejestrował następujące informacje:
a) całkowitą długość sieci na pokładzie;
b) całkowitą długość sieci używanych podczas każdej operacji
rybackiej;
c) ilość odłowów waleni;
d) datę i lokalizację prowadzonych połowów.
3. Wszystkie statki rybackie, używające sieci dryfujących będą
posiadały na pokładzie upoważnienie, o którym mowa w art. 8a ust.
2.”
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.

N

TABELA ZBIEŻNOŚCI
do rozporządzenia Rady (WE) nr 708/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i
niewystępujących miejscowo (Dz. Urz. UE L 168 z 28.06.2007, str. 1, z późn. zm.);
TYTUŁ PROJEKTU:

Projekt ustawy o rybołówstwie morskim

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU
PRAWNEGO/WDRAŻANYCH AKTÓW
PRAWNYCH

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 708/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wykorzystania w
akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo (Dz. Urz. UE L 168 z 28.06.2007, str. 1, z
późn. zm.);

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jedn. red.

Treść przepisu UE

PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ
Konieczność
Jedn. red.
wdrożenia
T/N

Art.1

Art. 2 ust. 1

Art. 2 ust. 2

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy ramowe regulujące
praktyki stosowane w akwakulturze w odniesieniu do gatunków
obcych i niewystępujących miejscowo w celu oceny i
zminimalizowania ewentualnego oddziaływania tych gatunków
oraz wszelkich gatunków niedocelowych na środowisko wodne,
przyczyniając się w ten sposób do zrównoważonego rozwoju tego
sektora.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wprowadzania gatunków
obcych i przenoszenia gatunków niewystępujących miejscowo w
celu ich wykorzystania w akwakulturze Wspólnoty, mających
miejsce po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego
rozporządzenia zgodnie z art. 25 ust. 1.
Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do przenoszenia
gatunków niewystępujących miejscowo w obrębie państw
członkowskich, z wyjątkiem przypadków, w których przesłanki
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N

N

Treść przepisu/ów projektu

Uzasadnienie
uwzględnienia w
projekcie przepisów
wykraczających poza
minimalne wymogi
prawa UE

Art. 2 ust. 3

Art. 2 ust. 4

Art. 2 ust. 5

Art. 2 ust. 6

Art. 2 ust. 7

naukowe dają podstawy do przewidywania zagrożeń ekologicznych
spowodowanych przeniesieniem. W przypadku powołania na
podstawie art. 5 komitetu doradczego komitet ten będzie
odpowiedzialny za ocenę ryzyka.
Niniejsze rozporządzenie obejmuje wszystkie działania w zakresie
akwakultury mające miejsce na terytorium objętym jurysdykcją
państwa członkowskiego, niezależnie od ich rozmiaru lub
specyfiki. Obejmuje ono wszystkie hodowane obce lub
niewystępujące miejscowo organizmy wodne. Obejmuje ono
akwakulturę, bez względu na wykorzystywaną formę środowiska
wodnego.
Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do trzymania ozdobnych
zwierząt lub roślin wodnych w sklepach zoologicznych, centrach
ogrodniczych, zamkniętych stawach ogrodowych lub akwariach,
które spełniają przepisy art. 6 decyzji Komisji 2006/656/WE z dnia
20 września 2006 r. ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt
oraz wymogi dotyczące świadectw wymaganych przy przywozie
tropikalnych ryb dla celów ozdobnych (1) lub zakładów
wyposażonych w systemy oczyszczania ścieków spełniające cele
określone w art. 1.
Z wyjątkiem art. 3 i 4, niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do
gatunków wymienionych w załączniku IV. Oceny ryzyka, o której
mowa w art. 9, nie stosuje się do gatunków wymienionych w
załączniku IV, z wyjątkiem przypadków, w których państwa
członkowskie pragną podjąć środki mające na celu ograniczenie
wykorzystania danych gatunków na ich terytorium.
Przemieszczanie gatunków obcych lub niewystępujących
miejscowo, które mają być trzymane w zamkniętych zakładach
akwakultury, nie powinno podlegać uprzednim ocenom ryzyka
ekologicznego, z wyjątkiem przypadków, w których państwa
członkowskie pragną podjąć odpowiednie środki.
Wprowadzanie i przenoszenie w celu wykorzystania w
„zamkniętych zakładach akwakultury” może w przyszłości zostać
zwolnione z wymogu uzyskania zezwolenia określonego w
rozdziale III, w oparciu o nowe informacje i zalecenia naukowe.
Oczekuje się postępów w naukowym rozumieniu
bezpieczeństwa biologicznego nowoczesnych systemów
zamkniętych, między innymi dzięki finansowanym przez
Wspólnotę badaniom gatunków obcych. Odpowiednia decyzja
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Art. 3

zostanie podjęta najpóźniej dnia 31 marca 2009 r. po zakończeniu
procedury określonej w art. 24.
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące
definicje:
1) „akwakultura” oznacza działalność określoną w art. 3 lit. d)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w
sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (2);
2) „otwarty zakład akwakultury” oznacza zakład, w którym
akwakultura jest prowadzona w środowisku wodnym
nieoddzielonym od dzikiego środowiska wodnego za pomocą barier
uniemożliwiających ucieczkę hodowanych osobników lub
materiału biologicznego, które mogłyby przeżyć, a następnie
rozmnażać się;
3) „zamknięty zakład akwakultury” oznacza zakład, w którym
akwakultura jest prowadzona w środowisku wodnym z odzyskiem
wody, oddzielonym od dzikiego środowiska wodnego za pomocą
barier uniemożliwiających ucieczkę hodowanych osobników lub
materiału biologicznego, które mogłyby przeżyć, a następnie
rozmnażać się;
4) „organizmy wodne” oznaczają wszelkie gatunki żyjące w wodzie
należące do królestwa zwierząt, roślin i pierwotniaków, łącznie z
dowolnymi częściami, gametami, nasionami, jajami lub
zarodnikami ich osobników, które mogłyby przeżyć, a następnie
rozmnażać się;
5) „organizmy poliploidalne” oznaczają sztucznie stworzone
organizmy tetraploidalne (4N). Są to organizmy wodne, u których
liczba chromosomów w komórkach została podwojona za pomocą
technik manipulacji komórkami;
6) „gatunki obce” oznaczają:
a) gatunki lub podgatunki organizmu wodnego obecne poza ich
znanym naturalnym zasięgiem i obszarem występowania;
b) organizmy poliploidalne i zdolne do rozrodu gatunki sztucznie
zhybrydyzowane, niezależnie od ich naturalnego zasięgu lub
obszaru występowania;
7) „gatunki niewystępujące miejscowo” oznaczają gatunki lub
podgatunki organizmów wodnych, które ze względów
biogeograficznych nie występują w strefie mieszczącej się w
granicach ich naturalnego zasięgu występowania;
8) „gatunki niedocelowe” oznaczają gatunki lub podgatunki
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organizmu wodnego o prawdopodobnym szkodliwym wpływie na
środowisko wodne, które w sposób niezamierzony są
przemieszczane wraz z wprowadzanymi lub przenoszonymi
organizmami wodnymi, z wyłączeniem organizmów wywołujących
choroby, które zostały objęte dyrektywą 2006/88/WE;
9) „przemieszczanie” oznacza wprowadzenie lub przeniesienie;
10) „wprowadzenie” oznacza proces, w wyniku którego gatunek
obcy zostaje przemieszczony w sposób zamierzony do środowiska
poza naturalnym zasięgiem występowania w celu wykorzystania
tego gatunku w akwakulturze;
11) „przeniesienie” oznacza proces, w wyniku którego gatunek
niewystępujący miejscowo zostaje w sposób zamierzony
przemieszczony w ramach swojego naturalnego zasięgu
występowania, w celu jego wykorzystania w akwakulturze, na
obszar, na którym wcześniej nie występował ze względów
biogeograficznych;
12) „uwolnienie pilotażowe” oznacza dokonane na niewielką skalę
wprowadzenie gatunku obcego lub przeniesienie gatunku
niewystępującego miejscowo z zamiarem oceny interakcji
ekologicznej z gatunkami i siedliskami rodzimymi, co ma na celu
zbadanie założeń oceny ryzyka;
13) „wnioskodawca” oznacza osobę fizyczną lub prawną lub
podmiot, składających wniosek o zezwolenie na dokonanie
wprowadzenia lub przeniesienia organizmu wodnego;
14) „kwarantanna” oznacza proces, w wyniku którego organizmy
wodne i organizmy z nimi związane mogą być utrzymywane w
pełnej izolacji od otaczającego środowiska;
15) „stacja kwarantanny” oznacza zakład, w którym organizmy
wodne i organizmy z nimi związane mogą być utrzymywane w
pełnej izolacji od otaczającego środowiska;
16) „przemieszczanie rutynowe” oznacza przemieszczenie
organizmów wodnych ze źródła, które ma niskie ryzyko
przeniesienia gatunków niedocelowych i które, ze względu na
specyfikę organizmów wodnych lub wykorzystywanej
metody akwakultury, jak np. systemy zamknięte zdefiniowane w
pkt 3), nie niesie ze sobą ryzyka wystąpienia ekologicznych działań
niepożądanych;
17) „przemieszczanie nierutynowe” oznacza przemieszczanie
organizmów wodnych, które nie spełnia kryteriów przemieszczania

Art. 4

Art. 5

rutynowego;
18) „przyjmujące państwo członkowskie” oznacza państwo
członkowskie, na którego terytorium wprowadzane są gatunki obce
lub przenoszone gatunki niewystępujące miejscowo;
19) „wysyłające państwo członkowskie” oznacza państwo
członkowskie, z którego terytorium wprowadzane są gatunki obce
lub przenoszone gatunki niewystępujące miejscowo.
Państwa członkowskie zapewniają przyjęcie wszystkich
stosownych środków w celu uniknięcia niekorzystnych skutków dla
bioróżnorodności, w szczególności dla funkcjonowania gatunków,
siedlisk i ekosystemów, jakie mogą wyniknąć z wprowadzenia lub
przeniesienia organizmów wodnych i gatunków niedocelowych
występujących w akwakulturze i rozprzestrzeniania się tych
gatunków w środowisku naturalnym.
Państwa członkowskie wyznaczają właściwy organ lub organy
odpowiedzialne za zapewnienie zgodności z wymaganiami
niniejszego rozporządzenia („właściwy organ” lub „właściwe
organy”). Każdy właściwy organ może ustanowić wspomagający
go komitet doradczy, który dysponuje odpowiednią wiedzą
naukową („komitet doradczy”). Jeśli państwo członkowskie nie
ustanowi komitetu doradczego, zadania takiego komitetu określone
w niniejszym rozporządzeniu przejmuje „właściwy organ” lub
„właściwe organy”.
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Art. 106 ust.
1

Art. 106. 1. Wprowadzenie
do
obszarów
morskich
Rzeczypospolitej Polskiej lub
przenoszenie na tych obszarach
organizmów morskich gatunków
obcych
lub
gatunków
niewystępujących miejscowo, w
rozumieniu odpowiednio art. 3
pkt 6 lub 7 rozporządzenia nr
708/2007, wymaga uzyskania
zezwolenia
wydawanego,
w
drodze decyzji, przez ministra
właściwego
do
spraw
rybołówstwa w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw
środowiska.
2. Wniosek o wydanie
zezwolenia, o którym mowa w
ust. 1, zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce
zamieszkania i adres albo
nazwę, siedzibę i adres
wnioskodawcy;
2)
miejsce, okres i sposób

planowanego
wprowadzenia organizmów
morskich gatunków obcych
lub
przeniesienia
organizmów
morskich
gatunków
niewystępujących
miejscowo;
3)
określenie
gatunku
organizmów
morskich,
który będzie wprowadzony
lub
przeniesiony
i
wskazanie liczebności tych
organizmów.
3. Do wniosku, o którym
mowa w ust. 2, dołącza się
dokumentację, o której mowa w
art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr
708/2007.
4.Wniosek, o którym mowa
w ust. 2, podlega zaopiniowaniu
przez zespół doradczy, powołany
przez ministra właściwego do
spraw rybołówstwa na podstawie
odrębnych przepisów, w zakresie,
o którym mowa w art. 6 ust. 2
rozporządzenia nr 708/2007.
5. Zezwolenie, o którym
mowa w ust. 1, zawiera
określenie:
1)
gatunku
organizmów
morskich, który będzie
wprowadzony
lub
przeniesiony, i wskazanie
liczebności
tych
organizmów;
2)
miejsca, czasu i warunków
wprowadzenia organizmów
morskich gatunków obcych

lub
przeniesienia
organizmów
morskich
gatunków
niewystępujących
miejscowo.
6. W zezwoleniu, o którym
mowa w ust. 1, nakłada się
obowiązek
monitorowania
gatunków obcych lub gatunków
niewystępujących
miejscowo
przez okres co najmniej 2 lat w
przypadku, o którym mowa w art.
18 rozporządzenia nr 708/2007.
7. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa może, w
drodze
umowy,
powierzyć
wykonywanie
monitorowania
instytutowi badawczemu albo
instytutowi
naukowemu,
prowadzącym badania naukowe
lub prace rozwojowe, w zakresie
rybołówstwa morskiego.
8. Do zawarcia umowy, o
której mowa w ust. 7, przepis art.
105 ust. 4 stosuje się odpowiednio
.
9. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa, w drodze
decyzji:
1)
odmawia
wydania
zezwolenia,
o
którym
mowa w ust. 1, jeżeli
planowana
działalność
stanowiłaby
zagrożenie
trwałości lub równowagi
środowiska morskiego, w
szczególności
przez
negatywny
wpływ
na
gatunki
rodzime

organizmów morskich;
cofa zezwolenie, o którym
mowa w ust. 1, jeżeli
działalność nim objęta jest
realizowana niezgodnie z
zezwoleniem
lub
działalność ta stanowi
zagrożenie trwałości lub
równowagi
środowiska
morskiego, w szczególności
przez negatywny wpływ na
gatunki
rodzime
organizmów morskich.
10. Decyzji, o której mowa
w ust. 9 pkt 2, nadaje się rygor
natychmiastowej wykonalności.
11. Minister właściwy do
spraw
rybołówstwa
może
określić,
w
drodze
rozporządzenia,
warunki,
w
szczególności techniczne lub
organizacyjne, wprowadzania lub
przenoszenia
organizmów
morskich gatunku obcego lub
niewystępującego
miejscowo,
mając na względzie znaczenie
gospodarcze
poszczególnych
gatunków organizmów morskich
oraz
przewidywany
wpływ
takiego
wprowadzenia
lub
przeniesienia na
środowisko
morskie.
12. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa prowadzi, w
formie elektronicznej, rejestr
wprowadzeń i przeniesień, o
którym mowa w art. 23
rozporządzenia nr 708/2007.
13. Minister właściwy do
2)

spraw rybołówstwa udostępnia
informacje zawarte w rejestrze, o
którym mowa w ust. 10, na
zasadach określonych w ustawie z
dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu
informacji
o
środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
Art. 6 ust. 1

Podmioty gospodarcze działające w dziedzinie akwakultury i
zamierzające podjąć działania w celu wprowadzenia gatunku
obcego lub przeniesienia gatunku niewystępującego miejscowo
nieobjętego art. 2 ust. 5 występują z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia do właściwego organu przyjmującego państwa
członkowskiego. Można składać wnioski dotyczące wielokrotnego
przemieszczania trwającego przez okres nie dłuższy niż siedem lat.
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Art. 106 ust.
2 i ust. 3

Art. 106. 1. Wprowadzenie
do
obszarów
morskich
Rzeczypospolitej Polskiej lub
przenoszenie na tych obszarach
organizmów morskich gatunków
obcych
lub
gatunków
niewystępujących miejscowo, w
rozumieniu odpowiednio art. 3
pkt 6 lub 7 rozporządzenia nr
708/2007, wymaga uzyskania
zezwolenia
wydawanego,
w
drodze decyzji, przez ministra
właściwego
do
spraw
rybołówstwa w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw
środowiska.
2. Wniosek o wydanie
zezwolenia, o którym mowa w
ust. 1, zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce
zamieszkania i adres albo
nazwę, siedzibę i adres
wnioskodawcy;
2)
miejsce, okres i sposób
planowanego
wprowadzenia organizmów
morskich gatunków obcych

lub
przeniesienia
organizmów
morskich
gatunków
niewystępujących
miejscowo;
3)
określenie
gatunku
organizmów
morskich,
który będzie wprowadzony
lub
przeniesiony
i
wskazanie liczebności tych
organizmów.
3. Do wniosku, o którym
mowa w ust. 2, dołącza się
dokumentację, o której mowa w
art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr
708/2007.
4.Wniosek, o którym mowa
w ust. 2, podlega zaopiniowaniu
przez zespół doradczy, powołany
przez ministra właściwego do
spraw rybołówstwa na podstawie
odrębnych przepisów, w zakresie,
o którym mowa w art. 6 ust. 2
rozporządzenia nr 708/2007.
5. Zezwolenie, o którym
mowa w ust. 1, zawiera
określenie:
1)
gatunku
organizmów
morskich, który będzie
wprowadzony
lub
przeniesiony, i wskazanie
liczebności
tych
organizmów;
2)
miejsca, czasu i warunków
wprowadzenia organizmów
morskich gatunków obcych
lub
przeniesienia
organizmów
morskich
gatunków

niewystępujących
miejscowo.
6. W zezwoleniu, o którym
mowa w ust. 1, nakłada się
obowiązek
monitorowania
gatunków obcych lub gatunków
niewystępujących
miejscowo
przez okres co najmniej 2 lat w
przypadku, o którym mowa w art.
18 rozporządzenia nr 708/2007.
7. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa może, w
drodze
umowy,
powierzyć
wykonywanie
monitorowania
instytutowi badawczemu albo
instytutowi
naukowemu,
prowadzącym badania naukowe
lub prace rozwojowe, w zakresie
rybołówstwa morskiego.
8. Do zawarcia umowy, o
której mowa w ust. 7, przepis art.
105 ust. 4 stosuje się odpowiednio
.
9. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa, w drodze
decyzji:
1)
odmawia
wydania
zezwolenia,
o
którym
mowa w ust. 1, jeżeli
planowana
działalność
stanowiłaby
zagrożenie
trwałości lub równowagi
środowiska morskiego, w
szczególności
przez
negatywny
wpływ
na
gatunki
rodzime
organizmów morskich;
2)
cofa zezwolenie, o którym
mowa w ust. 1, jeżeli

działalność nim objęta jest
realizowana niezgodnie z
zezwoleniem
lub
działalność ta stanowi
zagrożenie trwałości lub
równowagi
środowiska
morskiego, w szczególności
przez negatywny wpływ na
gatunki
rodzime
organizmów morskich.
10. Decyzji, o której mowa
w ust. 9 pkt 2, nadaje się rygor
natychmiastowej wykonalności.
11. Minister właściwy do
spraw
rybołówstwa
może
określić,
w
drodze
rozporządzenia,
warunki,
w
szczególności techniczne lub
organizacyjne, wprowadzania lub
przenoszenia
organizmów
morskich gatunku obcego lub
niewystępującego
miejscowo,
mając na względzie znaczenie
gospodarcze
poszczególnych
gatunków organizmów morskich
oraz
przewidywany
wpływ
takiego
wprowadzenia
lub
przeniesienia na
środowisko
morskie.
12. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa prowadzi, w
formie elektronicznej, rejestr
wprowadzeń i przeniesień, o
którym mowa w art. 23
rozporządzenia nr 708/2007.
13. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa udostępnia
informacje zawarte w rejestrze, o
którym mowa w ust. 10, na

zasadach określonych w ustawie z
dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu
informacji
o
środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
Art. 6 ust. 2

Art. 6 ust. 3

Art. 7

Art. 8

Art. 9 ust. 1

Art. 9 ust. 2

Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację zgodną z
orientacyjnymi wytycznymi wymienionymi w załączniku I.
Komitet doradczy wydaje opinię określającą, czy wniosek zawiera
wszystkie informacje wymagane do stwierdzenia, czy proponowane
przemieszczenie jest rutynowe czy nierutynowe i czy w związku z
tym można je zaakceptować, a następnie informuje o swojej opinii
właściwy organ.
Do końca okresu zezwolenia można złożyć wniosek o kolejne
zezwolenie, powołując się na zezwolenie wcześniejsze.
Jeśli nie udokumentowano niekorzystnych skutków dla środowiska,
proponowane przemieszczenie uznaje się za przemieszczenie
rutynowe.
Komitet doradczy wydaje opinię stwierdzającą, czy
przemieszczenie objęte wnioskiem ma charakter rutynowy czy
nierutynowy oraz czy uwolnienie musi być poprzedzone
kwarantanną lub uwolnieniem pilotażowym i informuje o swojej
opinii właściwy organ.
W przypadku przemieszczenia rutynowego właściwy organ może
udzielić zezwolenia, wskazując, w stosownych przypadkach,
wymóg kwarantanny lub uwolnienia pilotażowego, określone w
rozdziałach IV i V.
W przypadku przemieszczenia nierutynowego przeprowadza się
ocenę ryzyka ekologicznego, opisaną w załączniku II.
Właściwy organ decyduje o tym, czy za przeprowadzenie oceny
ryzyka ekologicznego odpowiada wnioskodawca czy niezależny
organ i o tym, kto ponosi jej koszty.
Na podstawie oceny ryzyka ekologicznego komitet doradczy
wydaje opinię na temat ryzyka właściwemu organowi, używając
formularza sprawozdania podsumowującego określonego w
załączniku II część 3. Jeżeli komitet doradczy uzna, że ryzyko jest
niskie, właściwy organ może udzielić zezwolenia bez dalszych
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Art. 9 ust. 3

Art. 9 ust. 4

Art. 10 ust.
1

Art. 10 ust.
2

Art. 11 ust.
1

Art. 11 ust.
2
Art. 11 ust.
3

formalności.
Jeżeli komitet doradczy uzna, że ryzyko związane z
przemieszczeniem organizmów wodnych będących przedmiotem
wniosku jest wysokie lub średnie w rozumieniu załącznika II część
1, komitet analizuje wniosek w porozumieniu z wnioskodawcą, aby
zorientować się, czy istnieją procedury lub technologie łagodzące,
pozwalające zmniejszyć poziom ryzyka do niskiego. Komitet
doradczy przekazuje wyniki swojej oceny właściwemu organowi w
formie określonej w załączniku II część 3, szczegółowo określając
poziom ryzyka i podając powody, dla których należy zmniejszyć
ryzyko.
Właściwy organ może wydawać zezwolenia na przemieszczenia
nierutynowe wyłącznie w przypadkach, gdy ocena ryzyka, włącznie
ze środkami łagodzącymi, wykazuje niskie ryzyko dla środowiska.
Każda odmowa wydania zezwolenia musi być należycie
uzasadniona naukowo, a w przypadkach gdy dostępne informacje
naukowe są niewystarczające – opierać się na zasadzie ostrożności.
Wnioskodawca jest informowany na piśmie o decyzji o wydaniu
lub odmowie wydania zezwolenia w uzasadnionym terminie, a w
każdym przypadku nie później niż w terminie sześciu miesięcy od
daty złożenia wniosku, po odliczeniu czasu na dostarczenie
dodatkowych informacji wnioskowanych przez komitet doradczy.
Państwa członkowskie będące sygnatariuszami ICES mogą
wystąpić o dokonanie przez ICES przeglądu wniosków i ocen
ryzyka dotyczących organizmów morskich przed wydaniem opinii
przez komitet doradczy. W takich przypadkach dopuszcza się
dodatkowy okres sześciu miesięcy.
W przypadku gdy potencjalne lub znane skutki ekologiczne
objętego wnioskiem przemieszczenia organizmu mogą mieć wpływ
na sąsiednie państwa członkowskie, właściwy organ powiadamia
zainteresowane państwo lub państwa członkowskie i Komisję o
zamiarze udzielenia zezwolenia poprzez przesłanie projektu decyzji
wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem oceny ryzyka
ekologicznego określonego w załączniku II część 3.
W terminie dwóch miesięcy od daty powiadomienia pozostałe
zainteresowane państwa członkowskie mogą zgłaszać Komisji
pisemne uwagi.
W terminie sześciu miesięcy od daty powiadomienia Komisja, po
konsultacji z Komitetem Naukowym, Technicznym i
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Art. 11 ust.
4

Art. 12

Ekonomicznym ds. Rybołówstwa (STECF), ustanowionym na
mocy art. 33 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, oraz z Komitetem
Doradczym ds. Rybołówstwa i Akwakultury, ustanowionym na
mocy decyzji 1999/478/WE, potwierdza, odrzuca lub zmienia
proponowaną decyzję o udzieleniu zezwolenia.
W terminie 30 dni od daty decyzji Komisji zainteresowane państwa
członkowskie mogą skierować tę decyzję do rozpatrzenia przez
Radę. W terminie kolejnych 30 dni Rada, stanowiąc większością
kwalifikowaną, może podjąć odmienną decyzję.
Właściwy organ może w dowolnym czasie cofnąć zezwolenie,
tymczasowo lub na stałe, w przypadku wystąpienia
nieprzewidzianych zdarzeń o negatywnych skutkach dla
środowiska lub rodzimej populacji. Każde cofnięcie zezwolenia
musi być uzasadnione naukowo, a w przypadkach gdy dostępne
informacje naukowe są niewystarczające – opierać się na zasadzie
ostrożności i należycie uwzględniać krajowe przepisy
administracyjne.
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Art. 106 ust.
8 pkt 2

Art. 106. 1. Wprowadzenie
do
obszarów
morskich
Rzeczypospolitej Polskiej lub
przenoszenie na tych obszarach
organizmów morskich gatunków
obcych
lub
gatunków
niewystępujących miejscowo, w
rozumieniu odpowiednio art. 3
pkt 6 lub 7 rozporządzenia nr
708/2007, wymaga uzyskania
zezwolenia
wydawanego,
w
drodze decyzji, przez ministra
właściwego
do
spraw
rybołówstwa w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw
środowiska.
2. Wniosek o wydanie
zezwolenia, o którym mowa w
ust. 1, zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce
zamieszkania i adres albo
nazwę, siedzibę i adres
wnioskodawcy;
2)
miejsce, okres i sposób
planowanego
wprowadzenia organizmów
morskich gatunków obcych
lub
przeniesienia
organizmów
morskich

gatunków
niewystępujących
miejscowo;
3)
określenie
gatunku
organizmów
morskich,
który będzie wprowadzony
lub
przeniesiony
i
wskazanie liczebności tych
organizmów.
3. Do wniosku, o którym
mowa w ust. 2, dołącza się
dokumentację, o której mowa w
art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr
708/2007.
4.Wniosek, o którym mowa
w ust. 2, podlega zaopiniowaniu
przez zespół doradczy, powołany
przez ministra właściwego do
spraw rybołówstwa na podstawie
odrębnych przepisów, w zakresie,
o którym mowa w art. 6 ust. 2
rozporządzenia nr 708/2007.
5. Zezwolenie, o którym
mowa w ust. 1, zawiera
określenie:
1)
gatunku
organizmów
morskich, który będzie
wprowadzony
lub
przeniesiony, i wskazanie
liczebności
tych
organizmów;
2)
miejsca, czasu i warunków
wprowadzenia organizmów
morskich gatunków obcych
lub
przeniesienia
organizmów
morskich
gatunków
niewystępujących
miejscowo.

6. W zezwoleniu, o którym
mowa w ust. 1, nakłada się
obowiązek
monitorowania
gatunków obcych lub gatunków
niewystępujących
miejscowo
przez okres co najmniej 2 lat w
przypadku, o którym mowa w art.
18 rozporządzenia nr 708/2007.
7. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa może, w
drodze
umowy,
powierzyć
wykonywanie
monitorowania
instytutowi badawczemu albo
instytutowi
naukowemu,
prowadzącym badania naukowe
lub prace rozwojowe, w zakresie
rybołówstwa morskiego.
8. Do zawarcia umowy, o
której mowa w ust. 7, przepis art.
105 ust. 4 stosuje się odpowiednio
.
9. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa, w drodze
decyzji:
1)
odmawia
wydania
zezwolenia,
o
którym
mowa w ust. 1, jeżeli
planowana
działalność
stanowiłaby
zagrożenie
trwałości lub równowagi
środowiska morskiego, w
szczególności
przez
negatywny
wpływ
na
gatunki
rodzime
organizmów morskich;
2)
cofa zezwolenie, o którym
mowa w ust. 1, jeżeli
działalność nim objęta jest
realizowana niezgodnie z

zezwoleniem
lub
działalność ta stanowi
zagrożenie trwałości lub
równowagi
środowiska
morskiego, w szczególności
przez negatywny wpływ na
gatunki
rodzime
organizmów morskich.
10. Decyzji, o której mowa
w ust. 9 pkt 2, nadaje się rygor
natychmiastowej wykonalności.
11. Minister właściwy do
spraw
rybołówstwa
może
określić,
w
drodze
rozporządzenia,
warunki,
w
szczególności techniczne lub
organizacyjne, wprowadzania lub
przenoszenia
organizmów
morskich gatunku obcego lub
niewystępującego
miejscowo,
mając na względzie znaczenie
gospodarcze
poszczególnych
gatunków organizmów morskich
oraz
przewidywany
wpływ
takiego
wprowadzenia
lub
przeniesienia na
środowisko
morskie.
12. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa prowadzi, w
formie elektronicznej, rejestr
wprowadzeń i przeniesień, o
którym mowa w art. 23
rozporządzenia nr 708/2007.
13. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa udostępnia
informacje zawarte w rejestrze, o
którym mowa w ust. 10, na
zasadach określonych w ustawie z
dnia 3 października 2008 r. o

udostępnianiu
informacji
o
środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
Art. 13

Art. 14

Art. 15 ust.
1
Art. 15 ust.
2
Art. 15 ust.
3

Art. 15 ust.

Zezwolenie może być wydane jedynie na wprowadzenie gatunków
na podstawie niniejszego rozporządzenia, w przypadku gdy
wiadomo, że mogą zostać spełnione wymagania wynikające z
pozostałego prawodawstwa, w szczególności:
a) warunki zdrowia zwierząt określone w dyrektywie 2006/ 88/WE
w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i
produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom
zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób;
b) warunki określone w dyrektywie Rady 2000/29/WE z dnia 8
maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed
wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin
lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we
Wspólnocie
W przypadku wprowadzenia rutynowego zezwala się na uwolnienie
organizmów wodnych do otwartych lub zamkniętych zakładów
akwakultury bez kwarantanny lub na uwolnienie pilotażowe, o ile
w wyjątkowych przypadkach właściwy organ nie zadecyduje
inaczej na podstawie konkretnych zaleceń udzielonych przez
komitet doradczy. Przemieszczenia z zamkniętego zakładu
akwakultury do otwartego zakładu akwakultury nie uznaje się za
rutynowe.
W przypadku wprowadzenia nierutynowego uwolnienie
organizmów wodnych do otwartych zakładów akwakultury
podlega, jeśli to konieczne, warunkom określonym w ust. 2, 3 i 4.
Organizmy wodne, mające stanowić stado macierzyste, umieszcza
się w wyznaczonych stacjach kwarantanny na terytorium
Wspólnoty zgodnie z zasadami określonymi w załączniku III.
Stacja kwarantanny może być położona w innym państwie
członkowskim niż przyjmujące państwo członkowskie, pod
warunkiem że wszystkie zainteresowane państwa członkowskie
wyrażą na to zgodę, a opcja ta została przewidziana w ocenie
ryzyka ekologicznego zgodnie z art. 9.
We właściwych przypadkach w zakładach akwakultury
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Art. 16

Art. 17

Art. 18 ust.
1

przyjmującego państwa członkowskiego można wykorzystywać
tylko potomstwo wprowadzonych organizmów wodnych, pod
warunkiem że w trakcie kwarantanny nie wykryto potencjalnie
szkodliwych gatunków niedocelowych. Stado osobników dorosłych
może zostać uwolnione w przypadkach, gdy organizmy te nie
rozmnażają się w niewoli lub są w pełni wysterylizowane, pod
warunkiem że nie potwierdzono obecności potencjalnie
szkodliwych gatunków niedocelowych.
Właściwy organ może wymagać, aby uwolnienie organizmów
wodnych do otwartych systemów akwakultury zostało poprzedzone
wstępnym uwolnieniem pilotażowym pod warunkiem zastosowania
środków zapobiegawczych i powstrzymujących rozprzestrzenianie
się tych organizmów, na podstawie rad i zaleceń komitetu
doradczego.
W przypadku wszystkich wprowadzeń nierutynowych i uwolnień
pilotażowych wnioskodawca sporządza i przedkłada do
zatwierdzenia właściwemu organowi plan awaryjny, który
obejmuje między innymi eliminację wprowadzonych gatunków ze
środowiska lub zmniejszenia ich zagęszczenia, w przypadku
nieprzewidzianych zdarzeń o negatywnych skutkach dla
środowiska lub rodzimych populacji. W razie wystąpienia takiego
zdarzenia niezwłocznie zostają wdrożone plany awaryjne, a
zezwolenie może zostać cofnięte tymczasowo lub na stałe zgodnie
z art. 12.
Po uwolnieniu gatunków obcych do otwartych zakładów
akwakultury monitoruje się je przez okres dwóch lat lub przez
pełen cykl pokoleniowy, zależnie od tego, który jest dłuższy, aby
ocenić, czy ich oddziaływanie przewidziano prawidłowo lub czy
istnieje dodatkowe lub inne oddziaływanie. W szczególności należy
badać poziom rozprzestrzenienia lub powstrzymywania gatunków.
Właściwy organ decyduje, czy wnioskodawca posiada odpowiednią
wiedzę fachową, czy też monitorowanie ma prowadzić inny organ.
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Art. 106. 1. Wprowadzenie
do
obszarów
morskich
Rzeczypospolitej Polskiej lub
przenoszenie na tych obszarach
organizmów morskich gatunków
obcych
lub
gatunków
niewystępujących miejscowo, w
rozumieniu odpowiednio art. 3
pkt 6 lub 7 rozporządzenia nr
708/2007, wymaga uzyskania
zezwolenia
wydawanego,
w
drodze decyzji, przez ministra
właściwego
do
spraw
rybołówstwa w porozumieniu z

ministrem właściwym do spraw
środowiska.
2. Wniosek o wydanie
zezwolenia, o którym mowa w
ust. 1, zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce
zamieszkania i adres albo
nazwę, siedzibę i adres
wnioskodawcy;
2)
miejsce, okres i sposób
planowanego
wprowadzenia organizmów
morskich gatunków obcych
lub
przeniesienia
organizmów
morskich
gatunków
niewystępujących
miejscowo;
3)
określenie
gatunku
organizmów
morskich,
który będzie wprowadzony
lub
przeniesiony
i
wskazanie liczebności tych
organizmów.
3. Do wniosku, o którym
mowa w ust. 2, dołącza się
dokumentację, o której mowa w
art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr
708/2007.
4.Wniosek, o którym mowa
w ust. 2, podlega zaopiniowaniu
przez zespół doradczy, powołany
przez ministra właściwego do
spraw rybołówstwa na podstawie
odrębnych przepisów, w zakresie,
o którym mowa w art. 6 ust. 2
rozporządzenia nr 708/2007.
5. Zezwolenie, o którym
mowa w ust. 1, zawiera

określenie:
1)
gatunku
organizmów
morskich, który będzie
wprowadzony
lub
przeniesiony, i wskazanie
liczebności
tych
organizmów;
2)
miejsca, czasu i warunków
wprowadzenia organizmów
morskich gatunków obcych
lub
przeniesienia
organizmów
morskich
gatunków
niewystępujących
miejscowo.
6. W zezwoleniu, o którym
mowa w ust. 1, nakłada się
obowiązek
monitorowania
gatunków obcych lub gatunków
niewystępujących
miejscowo
przez okres co najmniej 2 lat w
przypadku, o którym mowa w art.
18 rozporządzenia nr 708/2007.
7. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa może, w
drodze
umowy,
powierzyć
wykonywanie
monitorowania
instytutowi badawczemu albo
instytutowi
naukowemu,
prowadzącym badania naukowe
lub prace rozwojowe, w zakresie
rybołówstwa morskiego.
8. Do zawarcia umowy, o
której mowa w ust. 7, przepis art.
105 ust. 4 stosuje się odpowiednio
.
9. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa, w drodze
decyzji:

1)

odmawia
wydania
zezwolenia,
o
którym
mowa w ust. 1, jeżeli
planowana
działalność
stanowiłaby
zagrożenie
trwałości lub równowagi
środowiska morskiego, w
szczególności
przez
negatywny
wpływ
na
gatunki
rodzime
organizmów morskich;
2)
cofa zezwolenie, o którym
mowa w ust. 1, jeżeli
działalność nim objęta jest
realizowana niezgodnie z
zezwoleniem
lub
działalność ta stanowi
zagrożenie trwałości lub
równowagi
środowiska
morskiego, w szczególności
przez negatywny wpływ na
gatunki
rodzime
organizmów morskich.
10. Decyzji, o której mowa
w ust. 9 pkt 2, nadaje się rygor
natychmiastowej wykonalności.
11. Minister właściwy do
spraw
rybołówstwa
może
określić,
w
drodze
rozporządzenia,
warunki,
w
szczególności techniczne lub
organizacyjne, wprowadzania lub
przenoszenia
organizmów
morskich gatunku obcego lub
niewystępującego
miejscowo,
mając na względzie znaczenie
gospodarcze
poszczególnych
gatunków organizmów morskich
oraz
przewidywany
wpływ

takiego
wprowadzenia
lub
przeniesienia na
środowisko
morskie.
12. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa prowadzi, w
formie elektronicznej, rejestr
wprowadzeń i przeniesień, o
którym mowa w art. 23
rozporządzenia nr 708/2007.
13. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa udostępnia
informacje zawarte w rejestrze, o
którym mowa w ust. 10, na
zasadach określonych w ustawie z
dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu
informacji
o
środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
Art. 18 ust.
2

Art. 18 ust.
3

Art. 19

Art. 20

W zależności od opinii komitetu doradczego właściwy organ może
zażądać przedłużenia okresu monitorowania, aby ocenić inne
ewentualne długoterminowe skutki dla ekosystemów, które nie są
łatwe do wykrycia w okresie określonym
w ust. 1.
Komitet doradczy ocenia rezultaty programu monitorowania i
odnotowuje w szczególności wszelkie zdarzenia, które nie zostały
prawidłowo przewidziane w ocenie ryzyka ekologicznego. Wyniki
tej oceny są wysyłane do właściwego organu, który włącza ich
streszczenie do krajowego rejestru założonego zgodnie z art. 23.
Zezwolenie może być wydane jedynie na przeniesienie na
podstawie niniejszego rozporządzenia, w przypadku gdy wiadomo,
że mogą zostać spełnione wymagania wynikające z pozostałego
prawodawstwa, w szczególności:
a) warunki zdrowia zwierząt określone w dyrektywie 2006/ 88/WE;
b) warunki określone w dyrektywie 2000/29/WE.
W przypadku nierutynowego przeniesienia do otwartych zakładów
akwakultury właściwy organ może wymagać, aby uwolnienie
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Art. 21

Art. 22

organizmów wodnych zostało poprzedzone wstępnym uwolnieniem
pilotażowym pod warunkiem zastosowania środków
zapobiegawczych i powstrzymujących rozprzestrzenianie się tych
organizmów, na podstawie rad i zaleceń komitetu doradczego.
Przyjmujące państwo członkowskie może, w wyjątkowych
przypadkach i z zastrzeżeniem zgody Komisji, wymagać
kwarantanny zgodnie z art. 15 ust. 2, 3 i 4 przed uwolnieniem
gatunków przenoszonych nierutynowo do otwartych zakładów
akwakultury. We wniosku o udzielenie zgody przez Komisję należy
wskazać powody, dla których kwarantanna jest wymagana.
Komisja udziela odpowiedzi na takie wnioski w terminie 30 dni.
Po przeniesieniu nierutynowym gatunki są monitorowane zgodnie z
art. 18.
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Art. 106 ust.
5

Art. 106. 1. Wprowadzenie
do
obszarów
morskich
Rzeczypospolitej Polskiej lub
przenoszenie na tych obszarach
organizmów morskich gatunków
obcych
lub
gatunków
niewystępujących miejscowo, w
rozumieniu odpowiednio art. 3
pkt 6 lub 7 rozporządzenia nr
708/2007, wymaga uzyskania
zezwolenia
wydawanego,
w
drodze decyzji, przez ministra
właściwego
do
spraw
rybołówstwa w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw
środowiska.
2. Wniosek o wydanie
zezwolenia, o którym mowa w
ust. 1, zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce
zamieszkania i adres albo
nazwę, siedzibę i adres
wnioskodawcy;
2)
miejsce, okres i sposób
planowanego
wprowadzenia organizmów
morskich gatunków obcych

lub
przeniesienia
organizmów
morskich
gatunków
niewystępujących
miejscowo;
3)
określenie
gatunku
organizmów
morskich,
który będzie wprowadzony
lub
przeniesiony
i
wskazanie liczebności tych
organizmów.
3. Do wniosku, o którym
mowa w ust. 2, dołącza się
dokumentację, o której mowa w
art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr
708/2007.
4.Wniosek, o którym mowa
w ust. 2, podlega zaopiniowaniu
przez zespół doradczy, powołany
przez ministra właściwego do
spraw rybołówstwa na podstawie
odrębnych przepisów, w zakresie,
o którym mowa w art. 6 ust. 2
rozporządzenia nr 708/2007.
5. Zezwolenie, o którym
mowa w ust. 1, zawiera
określenie:
1)
gatunku
organizmów
morskich, który będzie
wprowadzony
lub
przeniesiony, i wskazanie
liczebności
tych
organizmów;
2)
miejsca, czasu i warunków
wprowadzenia organizmów
morskich gatunków obcych
lub
przeniesienia
organizmów
morskich
gatunków

niewystępujących
miejscowo.
6. W zezwoleniu, o którym
mowa w ust. 1, nakłada się
obowiązek
monitorowania
gatunków obcych lub gatunków
niewystępujących
miejscowo
przez okres co najmniej 2 lat w
przypadku, o którym mowa w art.
18 rozporządzenia nr 708/2007.
7. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa może, w
drodze
umowy,
powierzyć
wykonywanie
monitorowania
instytutowi badawczemu albo
instytutowi
naukowemu,
prowadzącym badania naukowe
lub prace rozwojowe, w zakresie
rybołówstwa morskiego.
8. Do zawarcia umowy, o
której mowa w ust. 7, przepis art.
105 ust. 4 stosuje się odpowiednio
.
9. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa, w drodze
decyzji:
1)
odmawia
wydania
zezwolenia,
o
którym
mowa w ust. 1, jeżeli
planowana
działalność
stanowiłaby
zagrożenie
trwałości lub równowagi
środowiska morskiego, w
szczególności
przez
negatywny
wpływ
na
gatunki
rodzime
organizmów morskich;
2)
cofa zezwolenie, o którym
mowa w ust. 1, jeżeli

działalność nim objęta jest
realizowana niezgodnie z
zezwoleniem
lub
działalność ta stanowi
zagrożenie trwałości lub
równowagi
środowiska
morskiego, w szczególności
przez negatywny wpływ na
gatunki
rodzime
organizmów morskich.
10. Decyzji, o której mowa
w ust. 9 pkt 2, nadaje się rygor
natychmiastowej wykonalności.
11. Minister właściwy do
spraw
rybołówstwa
może
określić,
w
drodze
rozporządzenia,
warunki,
w
szczególności techniczne lub
organizacyjne, wprowadzania lub
przenoszenia
organizmów
morskich gatunku obcego lub
niewystępującego
miejscowo,
mając na względzie znaczenie
gospodarcze
poszczególnych
gatunków organizmów morskich
oraz
przewidywany
wpływ
takiego
wprowadzenia
lub
przeniesienia na
środowisko
morskie.
12. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa prowadzi, w
formie elektronicznej, rejestr
wprowadzeń i przeniesień, o
którym mowa w art. 23
rozporządzenia nr 708/2007.
13. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa udostępnia
informacje zawarte w rejestrze, o
którym mowa w ust. 10, na

zasadach określonych w ustawie z
dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu
informacji
o
środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
Art. 23

Państwa członkowskie prowadzą rejestr wprowadzeń i przeniesień
zawierający w porządku chronologicznym wszystkie złożone
wnioski i związaną z nimi dokumentację zebraną przed wydaniem
zezwolenia oraz w okresie monitorowania.
Rejestr jest udostępniany bezpłatnie państwom członkowskim i
opinii publicznej zgodnie z dyrektywą 2003/4/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie
publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska (1).
Aby umożliwić państwom członkowskim wymianę informacji
zawartych w ich rejestrach, możliwe jest utworzenie specjalnego
systemu informacyjnego zgodnie z procedurą, o której mowa w art.
30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

T

Art. 106 ust.
11

Art. 106. 1. Wprowadzenie
do
obszarów
morskich
Rzeczypospolitej Polskiej lub
przenoszenie na tych obszarach
organizmów morskich gatunków
obcych
lub
gatunków
niewystępujących miejscowo, w
rozumieniu odpowiednio art. 3
pkt 6 lub 7 rozporządzenia nr
708/2007, wymaga uzyskania
zezwolenia
wydawanego,
w
drodze decyzji, przez ministra
właściwego
do
spraw
rybołówstwa w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw
środowiska.
2. Wniosek o wydanie
zezwolenia, o którym mowa w
ust. 1, zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce
zamieszkania i adres albo
nazwę, siedzibę i adres
wnioskodawcy;
2)
miejsce, okres i sposób
planowanego
wprowadzenia organizmów
morskich gatunków obcych
lub
przeniesienia
organizmów
morskich
gatunków

niewystępujących
miejscowo;
3)
określenie
gatunku
organizmów
morskich,
który będzie wprowadzony
lub
przeniesiony
i
wskazanie liczebności tych
organizmów.
3. Do wniosku, o którym
mowa w ust. 2, dołącza się
dokumentację, o której mowa w
art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr
708/2007.
4.Wniosek, o którym mowa
w ust. 2, podlega zaopiniowaniu
przez zespół doradczy, powołany
przez ministra właściwego do
spraw rybołówstwa na podstawie
odrębnych przepisów, w zakresie,
o którym mowa w art. 6 ust. 2
rozporządzenia nr 708/2007.
5. Zezwolenie, o którym
mowa w ust. 1, zawiera
określenie:
1)
gatunku
organizmów
morskich, który będzie
wprowadzony
lub
przeniesiony, i wskazanie
liczebności
tych
organizmów;
2)
miejsca, czasu i warunków
wprowadzenia organizmów
morskich gatunków obcych
lub
przeniesienia
organizmów
morskich
gatunków
niewystępujących
miejscowo.
6. W zezwoleniu, o którym

mowa w ust. 1, nakłada się
obowiązek
monitorowania
gatunków obcych lub gatunków
niewystępujących
miejscowo
przez okres co najmniej 2 lat w
przypadku, o którym mowa w art.
18 rozporządzenia nr 708/2007.
7. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa może, w
drodze
umowy,
powierzyć
wykonywanie
monitorowania
instytutowi badawczemu albo
instytutowi
naukowemu,
prowadzącym badania naukowe
lub prace rozwojowe, w zakresie
rybołówstwa morskiego.
8. Do zawarcia umowy, o
której mowa w ust. 7, przepis art.
105 ust. 4 stosuje się odpowiednio
.
9. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa, w drodze
decyzji:
1)
odmawia
wydania
zezwolenia,
o
którym
mowa w ust. 1, jeżeli
planowana
działalność
stanowiłaby
zagrożenie
trwałości lub równowagi
środowiska morskiego, w
szczególności
przez
negatywny
wpływ
na
gatunki
rodzime
organizmów morskich;
2)
cofa zezwolenie, o którym
mowa w ust. 1, jeżeli
działalność nim objęta jest
realizowana niezgodnie z
zezwoleniem
lub

działalność ta stanowi
zagrożenie trwałości lub
równowagi
środowiska
morskiego, w szczególności
przez negatywny wpływ na
gatunki
rodzime
organizmów morskich.
10. Decyzji, o której mowa
w ust. 9 pkt 2, nadaje się rygor
natychmiastowej wykonalności.
11. Minister właściwy do
spraw
rybołówstwa
może
określić,
w
drodze
rozporządzenia,
warunki,
w
szczególności techniczne lub
organizacyjne, wprowadzania lub
przenoszenia
organizmów
morskich gatunku obcego lub
niewystępującego
miejscowo,
mając na względzie znaczenie
gospodarcze
poszczególnych
gatunków organizmów morskich
oraz
przewidywany
wpływ
takiego
wprowadzenia
lub
przeniesienia na
środowisko
morskie.
12. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa prowadzi, w
formie elektronicznej, rejestr
wprowadzeń i przeniesień, o
którym mowa w art. 23
rozporządzenia nr 708/2007.
13. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa udostępnia
informacje zawarte w rejestrze, o
którym mowa w ust. 10, na
zasadach określonych w ustawie z
dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu
informacji
o

środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
Art. 24 ust.
1

Art. 24 ust.
2

Art. 24 ust.
3

Art. 24 ust.
4

Art. 24 ust.
5

Art. 24 ust.
6

Art. 25 ust.

Zmiany w załącznikach I, II, III i IV i odpowiadających im
przepisach niezbędnych do ich dostosowania do postępu
technicznego i naukowego są przyjmowane zgodnie z procedurą, o
której mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.
W celu dodania gatunków do załącznika IV dany organizm wodny
musi być wykorzystywany w akwakulturze w niektórych rejonach
Wspólnoty od dłuższego czasu (w porównaniu z jego cyklem życia)
bez negatywnych efektów, a wprowadzanie i przenoszenie musi
być możliwe bez jednoczesnego przemieszczania potencjalnie
szkodliwych gatunków niedocelowych.
Komisja przyjmuje, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 30
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, przepisy wykonawcze
dotyczące warunków niezbędnych w celu dodania gatunków do
załącznika IV, o którym mowa w ust. 2.
Po przyjęciu przez Komisję przepisów wykonawczych, o których
mowa w ust. 3, państwa członkowskie mogą wnioskować o dodanie
przez Komisję gatunków do załącznika IV z wykorzystaniem
procedury, o której mowa w ust. 1. Państwa członkowskie mogą
przedstawić dane naukowe potwierdzające zgodność z kryteriami
dodawania gatunków do załącznika IV.
Komisja podejmuje decyzję o zasadności wniosku w terminie
pięciu miesięcy od otrzymania wniosku po odliczeniu czasu na
dostarczenie przez państwo członkowskie dodatkowych informacji
wnioskowanych przez Komisję.
Decyzje dotyczące wniosków państw członkowskich o dodanie
gatunków do załącznika IV, złożonych przed datą wejścia
niniejszego rozporządzenia w życie, zostaną jednak podjęte przed
dniem 1 stycznia 2009 r.
Zainteresowane państwa członkowskie mogą w odniesieniu do
swoich najbardziej oddalonych regionów, o których mowa w art.
299 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
proponować dodanie gatunków do wydzielonej części załącznika
IV.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po
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1

Art. 25 ust.
2

jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się 6 miesięcy po wejściu w życie
rozporządzenia Komisji o przepisach wykonawczych, o którym
mowa w art. 24 ust. 3, jednak nie później niż od dnia 1 stycznia
2009 r.
Przepisy zawarte w rozdziałach I i II oraz w art. 24 stosuje się
jednak od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

N

TABELA ZBIEŻNOŚCI
do rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu
Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz.
Urz. UE L 248 z 22.09.2007, str. 1, z późn. zm.);
TYTUŁ PROJEKTU:
TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU
PRAWNEGO/WDRAŻANYCH AKTÓW
PRAWNYCH

Projekt ustawy o rybołówstwie morskim
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające wieloletni plan w
zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniające rozporządzenie (EWG)
nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz. UE L 248 z 22.09.2007, str. 1, z późn. zm.);

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jedn. red.

Treść przepisu UE

PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ
Konieczność
Jedn. red.
wdrożenia
T/N

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wieloletni plan w odniesieniu
do następujących zasobów dorsza (zwanych dalej
„przedmiotowymi zasobami dorsza”) oraz do połowów tych
zasobów:
a) dorsz występujący w obszarze A;
b) dorsz występujący w obszarach B i C.
Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wspólnotowych
statków rybackich o całkowitej długości równej lub większej niż 8
metrów, poławiających na Morzu Bałtyckim, oraz do nadbałtyckich
państw członkowskich (zwanych dalej „zainteresowanymi
państwami członkowskimi”). Artykuł 9 ma zastosowanie do
statków o całkowitej długości mniejszej niż 8 metrów
poławiających na Morzu Bałtyckim.
Oprócz definicji zawartych w art. 3 rozporządzenia (WE) nr
2371/2002 i art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia
21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w
wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez
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N

N

Treść przepisu/ów projektu

Uzasadnienie
uwzględnienia w
projekcie przepisów
wykraczających poza
minimalne wymogi
prawa UE

Art. 4

Art. 5 ust. 1

Art. 5 ust. 2
Art. 6 ust. 1

zastosowanie środków technicznych ( 1 ) do celów niniejszego
rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
a) rejony i podobszary Międzynarodowej Rady Badań Morza
(ICES) są zdefiniowane zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr
3880/91 z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie przekazywania przez
państwa członkowskie prowadzące połowy na północnowschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących
połowów nominalnych ( 2 );
b) „Morze Bałtyckie” oznacza rejony ICES IIIb, IIIc oraz IIId;
c) „ogólny dopuszczalny połów (TAC)” oznacza roczną ilość
odławianych ryb z każdego stada;
d) „VMS” oznacza systemy monitorowania statków zgodnie z
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2244/2003 z dnia 18 grudnia
2003 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy dotyczące
satelitarnych systemów monitorowania statków ( 3 ) niezależnie od
ich długości;
e) „obszar A” oznacza podobszary ICES 22–24,
„obszar B” oznacza podobszary ICES 25–28,
„obszar C” oznacza podobszary ICES 29–32;
f) „dni poza portem” oznaczają każdy ciągły okres 24-godzinny lub
jego część, podczas którego statek znajduje się poza portem.
Plan zapewnia zrównoważoną eksploatację przedmiotowych
zasobów dorsza przez stopniowe zmniejszanie i utrzymywanie
śmiertelności połowowej na poziomach nieprzekraczających:
a) 0,6 dla ryb w wieku 3–6 lat dla zasobu dorsza w obszarze A;
oraz
b) 0,3 dla ryb w wieku 4–7 lat dla zasobu dorsza w obszarach B i C.
Każdego roku Rada, na podstawie wniosku Komisji, podejmuje
większością kwalifikowaną decyzję o TAC dla przedmiotowych
zasobów dorsza w kolejnym roku.
TAC dla przedmiotowych zasobów dorsza określa się zgodnie z art.
6 i 7.
Rada przyjmuje TAC dla przedmiotowych zasobów dorsza, które
według naukowej oceny przeprowadzonej przez Komitet NaukowoTechniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) odpowiada
wyższej wartości spośród:
a) TAC, który doprowadzi w roku jego stosowania do obniżenia o
10 % poziomu śmiertelności połowowej w stosunku do
szacowanego poziomu śmiertelności połowowej w roku
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Art. 6 ust. 2

Art. 6 ust. 3

Art. 6 ust. 4

Art. 7
Art. 8 ust. 1

Art. 8 ust. 2
Art. 8 ust. 3

Art. 8 ust. 4

poprzednim;
b) TAC, który doprowadzi do poziomu śmiertelności połowowej
określonego w art. 4.
W przypadku gdy stosowanie ust. 1 doprowadziłoby do przyjęcia
TAC przekraczającego TAC z roku poprzedniego o więcej niż 15
%, Rada przyjmuje TAC na poziomie TAC z roku poprzedniego
powiększony o 15 %.
W przypadku gdy stosowanie ust. 1 doprowadziłoby do przyjęcia
TAC niższego od TAC z roku poprzedniego o więcej niż 15 %,
Rada przyjmuje TAC na poziomie TAC z roku poprzedniego
pomniejszony o 15 %.
Ustęp 3 nie ma zastosowania, w przypadku gdy zgodnie z naukową
oceną STECF poziom śmiertelności połowowej w roku stosowania
TAC przekroczy wartość 1 rocznie dla ryb w wieku 3–6 lat w
odniesieniu do zasobu dorsza w obszarze A lub wartość 0,6 rocznie
dla ryb w wieku 4–7 lat w odniesieniu do zasobu dorsza w
obszarach B i C.
W drodze odstępstwa od art. 6 Rada może przyjąć TAC niższy niż
TAC wynikający z zastosowania art. 6, jeżeli uzna to za stosowne.
Zakazuje się statkom rybackim połowów z użyciem włoków,
niewodów duńskich lub podobnych narzędzi połowowych o
rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm lub z użyciem
sieci skrzelowych, sieci oplątujących lub trójściennych o rozmiarze
oczek równym lub większym niż 90 mm, i za pomocą lin dennych,
takli poza taklami dryfującymi, węd ręcznych i podrywek:
a) od dnia 1 do dnia 30 kwietnia w obszarze A; oraz
b) od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia w obszarze B.
W przypadku połowów taklami dryfującymi dorsz nie jest
zatrzymywany na pokładzie.
Każdego roku Rada podejmuje większością kwalifikowaną decyzję
o maksymalnej liczbie dni poza portem w kolejnym roku poza
okresami, o których mowa w ust. 1, gdy dozwolone są połowy z
użyciem narzędzi połowowych, o których mowa w ust. 1, zgodnie z
zasadami określonymi w ust. 4 i 5.
W przypadku gdy według szacunków STECF poziom śmiertelności
połowowej jednego z przedmiotowych zasobów dorsza przekracza
o co najmniej 10 % minimalny poziom śmiertelności połowowej
określony w art. 4, łączną liczbę dni, kiedy połowy z użyciem
narzędzi połowowych, o których mowa w ust. 1, są dozwolone,
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Art. 8 ust. 5

Art. 8 ust. 6

Art. 8 ust. 7

Art. 9 ust. 1

zmniejsza się o 10 % w stosunku do łącznej liczby dni, kiedy
połowy są dozwolone w roku bieżącym.
W przypadku gdy według szacunków STECF poziom śmiertelności
połowowej jednego z przedmiotowych zasobów dorsza przekracza
o mniej niż 10 % minimalny poziom śmiertelności połowowej
określony w art. 4, łączna liczba dni, kiedy połowy z użyciem
narzędzi połowowych, o których mowa w ust. 1, są dozwolone, jest
równa łącznej liczbie dni, kiedy połowy są dozwolone w roku
bieżącym, pomnożonej przez minimalny poziom śmiertelności
połowowej określony w art. 4 i podzielonej przez poziom
śmiertelności połowowej oszacowany przez STECF.
W drodze odstępstwa od ust. 1 statki rybackie o całkowitej długości
mniejszej niż 12 metrów mają prawo wykorzystać do pięciu dni na
miesiąc – podzielonych na okresy co najmniej dwóch kolejnych dni
– z maksymalnej liczby dni poza portem wynikającej ze stosowania
ust. 3–5 w czasie okresów zamkniętych, o których mowa w ust. 1.
W ciągu tych dni statki rybackie mogą zarzucać sieci i
wyładowywać ryby od godz. 6.00 w poniedziałek do godz. 18.00 w
piątek w tym samym tygodniu.
Artykuł 16 stosuje się do statków rybackich, o których mowa w
akapicie pierwszym, nieposiadających zezwolenia na połowy
dorsza.
Na wniosek Komisji lub państwa członkowskiego państwa
członkowskie udostępniają na swojej stronie internetowej lub
dostarczają Komisji i wszystkim państwom członkowskim opis
systemu zastosowanego w celu zapewnienia zgodności z ust. 3, 4 i
5.
Od dnia 1 maja do dnia 31 października zabrania się prowadzenia
wszelkiej działalności połowowej w granicach obszaru
zamkniętego loksodromami kolejno łączącymi punkty o
następujących współrzędnych geograficznych, mierzonych zgodnie
z układem współrzędnych WGS84:
a) Obszar 1:
— 55° 45′ N, 15° 30′ E
— 55° 45′ N, 16° 30′ E
— 55° 00′ N, 16° 30′ E
— 55° 00′ N, 16° 00′ E
— 55° 15′ N, 16° 00′ E
— 55° 15′ N, 15° 30′ E
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Art. 9 ust. 2

Art. 9 ust. 3

Art. 10 ust.
1

Art. 10 ust.
2

— 55° 45′ N, 15° 30′ E
b) Obszar 2:
— 55° 00′ N, 19° 14′ E
— 54° 48′ N, 19° 20′ E
— 54° 45′ N, 19° 19′ E
— 54° 45′ N, 18° 55′ E
— 55° 00′ N, 19° 14′ E
c) Obszar 3:
— 56° 13′ N, 18° 27′ E
— 56° 13′ N, 19° 31′ E
— 55° 59′ N, 19° 13′ E
— 56° 03′ N, 19° 06′ E
— 56° 00′ N, 18° 51′ E
— 55° 47′ N, 18° 57′ E
— 55° 30′ N, 18° 34′ E
— 56° 13′ N, 18° 27′ E.
W drodze odstępstwa od ust. 1 dozwolone są połowy z użyciem
sieci skrzelowych, sieci oplątujących i trójściennych o rozmiarze
oczek równym lub większym niż 157 mm, albo połowy taklami
dryfującymi. Na pokładzie nie mogą znajdować się żadne inne
narzędzia.
W przypadku dokonywania połowów z użyciem któregokolwiek
typu narzędzi, o których mowa w ust. 2, dorsz nie jest
zatrzymywany na pokładzie.
W drodze odstępstwa od art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
1627/94, wszystkie statki wspólnotowe o całkowitej długości
równej lub większej niż osiem metrów przewożące na pokładzie
lub stosujące jakiekolwiek narzędzia do połowów dorsza w Morzu
Bałtyckim zgodnie z art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr
2187/2005 muszą posiadać specjalne zezwolenie na połów dorsza
w Morzu Bałtyckim.
Państwa członkowskie mogą wydawać specjalne zezwolenia na
połów dorsza, o których mowa w ust. 1, wyłącznie statkom
Wspólnoty, które w 2005 r. posiadały specjalne zezwolenie na
połów dorsza w Morzu Bałtyckim zgodnie z pkt 6.2.1 załącznika III
do rozporządzenia Rady (WE) nr 27/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r.
ustalającego wielkości dopuszczalne połowów na 2005 r. i inne
związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup
zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty,
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Art. 11 ust.
1

Art. 14

Art. 16 ust.
1
Art. 16 ust.

oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie
wymagane są ograniczenia połowowe ( 1 ). Państwo członkowskie
może jednak wydać specjalne zezwolenie na połów dorsza statkowi
wspólnotowemu pływającemu pod banderą tego państwa
członkowskiego, który nie posiadał specjalnego zezwolenia
połowowego w 2005 r., jeżeli zapewni ono, że w Morzu Bałtyckim
zakazane będą połowy z użyciem narzędzi, o których mowa w ust.
1, z wykorzystaniem równoważnej zdolności mierzonej w
kilowatach (kW).
W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr
2847/93 kapitanowie wszystkich statków wspólnotowych o
całkowitej długości równej lub większej niż osiem metrów
prowadzą dziennik połowowy zawierający informacje dotyczące
wykonywanych czynności, zgodnie z art. 6 tego rozporządzenia.
Niezależnie od pierwszego akapitu statki rybackie o całkowitej
długości pomiędzy 8 i 10 metrów posiadające na pokładzie dorsza
złowionego w obszarze C prowadzą dziennik pokładowy
spełniający wymogi pkt 2 załącznika IV do rozporządzenia (EWG)
nr 2807/83.

Właściwe organy państwa członkowskiego bandery monitorują i
kontrolują zgodność z:
a) ograniczeniami nakładu połowowego, o których mowa w art. 8;
b) ograniczeniami połowów przewidzianymi w art. 9.
W czasie jednego rejsu połowowego statek rybacki posiadający
specjalne zezwolenie na połowy dorsza może dokonywać połowów
wyłącznie w obszarze A, B albo C.
Statek rybacki może rozpocząć działalność połowową w wodach

T

N

N

N

Art. 75

Kapitan wykonujący rybołówstwo
komercyjne przy użyciu statku
rybackiego, o którym mowa w art.
14 i art. 15 rozporządzenia nr
1224/2009 i art. 11
rozporządzenia Rady (WE) nr
1098/2007 z dnia 18 września
2007 r. ustanawiającego
wieloletni plan w zakresie
zasobów dorsza w Morzu
Bałtyckim oraz połowów tych
zasobów, zmieniającego
rozporządzenie (EWG) nr
2847/93 i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 779/97
(Dz. Urz. UE L 248 z 22.09.2007,
str. 1, z późn. zm.), prowadzi
dziennik połowowy w postaci
papierowej albo elektronicznej
zgodnie z przepisami
rozporządzenia nr 1224/2009 i
rozporządzenia nr 404/2011.

2

Art. 16 ust.
3

Art. 16 ust.
4

Art. 17 ust.
1

Wspólnoty w obszarze A, B albo C, wyłącznie gdy nie posiada
dorsza na pokładzie.
Jeśli statek rybacki kieruje się do portu, bez wyładowywania ryb, w
obszarze, gdzie dokonywano połowów, może kontynuować
działalność połowową w tym obszarze, gdy posiada dorsza na
pokładzie.
Opuszczając obszar A, B lub C z dorszem na pokładzie statek
rybacki:
a) kieruje się bezpośrednio do portu poza obszarem, gdzie
dokonano połowu, i tam następuje wyładunek ryb;
b) w momencie opuszczania obszaru, gdzie dokonywano połowu,
składuje sieci zgodnie z następującymi warunkami, tak aby nie
mogły być łatwo użyte:
i) sieci, obciążniki i podobne narzędzia są odłączone od desek
trałowych oraz drutów i lin holowniczych i podciągowych;
ii) sieci, które są umieszczone na pokładzie lub nad pokładem, są
bezpiecznie przymocowane do określonej części nadbudówki.
W drodze odstępstwa od ust. 1, 2 i 3 w roku 2008 statek rybacki
może dokonywać połowów w obszarach A i B podczas jednego
rejsu połowowego i może rozpocząć działalność połowową w obu
tych obszarach, wyłącznie gdy posiada na pokładzie mniej niż 150
kg dorsza. Państwa członkowskie przyjmują szczególne środki, aby
zagwarantować skuteczną kontrolę. Państwa członkowskie składają
Komisji sprawozdania na temat tych środków do dnia 31 stycznia
2008 r.
Kapitan wspólnotowego statku rybackiego wychodzącego z
obszaru A, B lub C i posiadającego na pokładzie ponad 300 kg
żywej wagi dorsza, co najmniej na godzinę przed opuszczeniem
obszaru zgłasza właściwemu organowi państwa przybrzeżnego, w
którym dokona wyładunku ryb:
a) godzinę i pozycję wyjścia;
b) ilość dorsza i całkowitą masę żywej wagi innych gatunków
zatrzymanych na pokładzie;
c) nazwę miejsca wyładunku;
d) przewidywaną godzinę przybycia do miejsca wyładunku.
Państwo przybrzeżne powiadamia o wyładunku państwo bandery.

N

N

T

Art. 112 pkt
6 lit. b

Minister
Art. 112. 1.
właściwy do spraw rybołówstwa:
1)
jest odpowiedzialny za
monitorowanie działalności
połowowej
statków
rybackich
za
pomocą
satelitarnego
systemu
monitorowania statków, o
którym mowa w art. 9 ust.
1
rozporządzenia
nr
1224/2009;
2)
zbiera,
gromadzi
i
przetwarza dane w zakresie

3)

4)

5)

6)

wykonywania rybołówstwa
morskiego;
realizuje
obowiązki
państwa członkowskiego
Unii
Europejskiej
dotyczące:
a)
przypadkowych
połowów waleni, określone
w
rozporządzeniu
nr
812/2004,
b) programu krajowego, w
tym
przekazywania
sprawozdań, o których
mowa w art. 25 ust. 3
rozporządzenia
nr
1380/2013;
umożliwia przekazywanie
informacji, o których mowa
w
art.
40
ust.
1
rozporządzenia
nr
1005/2008, poprzez stronę
internetową
urzędu
obsługującego
tego
ministra;
pełni funkcję organu, o
którym mowa w art. 5 ust.
5
rozporządzenia
nr
1224/2009;
za pośrednictwem CMR:
a) przyjmuje uprzednie
powiadomienia,
o
których mowa w art.
17
i
art.
18
rozporządzenia
nr
1224/2009,
b) przyjmuje uprzednie
zgłoszenia, o których
mowa w art. 17
rozporządzenia
nr

1098/2007,
wykonuje obowiązki
państwa
członkowskiego Unii
Europejskiej
w
zakresie
powiadomienia
o
wejściu do portu statku
rybackiego
i
wyładunku w innym
państwie
członkowskim
Unii
Europejskiej,
d) realizuje zadania punktu
kontaktowego,
o
którym mowa w art. 80
ust. 5 rozporządzenia
nr 1224/2009,
e)
monitoruje
i
dokonuje
kontroli
danych, o którym
mowa w art. 19
rozporządzenia
nr
404/2011;
zatwierdza
świadectwa
połowowe, w przypadkach,
o których mowa w art. 15
ust. 1 rozporządzenia nr
1005/2008;
wyznacza
obserwatorów
kontroli, o których mowa w
art.
93
ust.
2
rozporządzenia
nr
404/2011;
przekazuje informacje, o
których mowa w art. 34
rozporządzenia
nr
1224/2009.
2. Minister właściwy do
c)

7)

8)

9)

spraw rybołówstwa odmawia, w
drodze decyzji, zatwierdzenia
świadectwa
połowowego,
o
którym mowa w ust. 1 pkt 7, w
przypadku niezgodności danych
zawartych w tym świadectwie z
danymi
zawartymi
w
elektronicznym
systemie
raportowania połowów.
Art. 17 ust.
2

Art. 17 ust.
3
Art. 17 ust.
4
Art. 17 ust.
5
Art. 18 ust.
1
Art. 21 ust.
1
Art. 21 ust.
2
Art. 22

Gdy wspólnotowy statek rybacki zamierza wpłynąć do portu w
obszarze, w którym dokonywano połowów, posiadając ponad 300
kg dorsza żywej wagi na pokładzie, kapitan wspólnotowego statku
rybackiego co najmniej na godzinę przed wpłynięciem do portu
zgłasza właściwym organom państwa przybrzeżnego wszystkie
informacje, o których mowa w ust. 1 lit. b), c) i d), a państwo
przybrzeżne zgłasza je państwu bandery.
Przekazywanie informacji, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), nie
ma zastosowania w stosunku do statków objętych przepisami art.
12.
Ustęp 1 lit. a) nie ma zastosowania do statków wyposażonych w
VMS.
Zgłoszenie przewidziane w ust. 1 i 2 może również zostać
dokonane przez przedstawiciela kapitana wspólnotowego statku
rybackiego.
W przypadku gdy na statku znajduje się dorsz w ilości
przekraczającej 750 kg żywej wagi, wyładunku tego dorsza można
dokonywać wyłącznie w wyznaczonych portach.
Zakazuje się tranzytu przez obszary zamknięte dla połowu dorsza,
chyba że narzędzia połowowe na pokładzie są umocowane i
składowane w bezpieczny sposób, zgodnie z art. 16 ust. 3 lit. b).
Przeładunek dorsza jest zakazany.

N

W drodze odstępstwa od art. 8 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr
2847/93 kapitan statku rybackiego o całkowitej długości równej lub
większej niż osiem metrów wypełnia deklarację wyładunkową,
jeżeli ryby są przewożone do innego miejsca niż miejsce
wyładunku.
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Art. 26 ust.
1

Art. 26 ust.
2

Art. 27

Art. 28

Art. 29 ust.
1

Art. 29 ust.
2

W oparciu o opinię STECF i Regionalnego Komitetu Doradczego
ds. Morza Bałtyckiego Komisja dokonuje oceny wpływu środków
zarządzania na przedmiotowe zasoby oraz na połowy tych zasobów
w trzecim roku stosowania niniejszego rozporządzenia oraz w
każdym kolejnym roku.
Komisja zwraca się do STECF o wydanie naukowej opinii na temat
postępu dokonanego w kierunku osiągnięcia celów określonych w
art. 4 w trzecim roku stosowania niniejszego rozporządzenia oraz
następnie co trzy lata w okresie stosowania niniejszego
rozporządzenia. W przypadku gdy z opinii wynika, że cele
najprawdopodobniej nie zostaną osiągnięte, Rada, stanowiąc
większością kwalifikowaną, podejmuje decyzję dotyczącą
dodatkowych lub alternatywnych środków koniecznych do
realizacji celów na podstawie wniosku Komisji.
W przypadku gdy na podstawie opinii STECF Komisja uzna, że
minimalne poziomy śmiertelności połowowej podane w art. 4 nie
są zgodne z celami planu zarządzania, Rada, stanowiąc większością
kwalifikowaną na podstawie wniosku Komisji, podejmuje decyzję
w sprawie zmienionych minimalnych poziomów śmiertelności
połowowej zgodnych z tymi celami.
W czasie pierwszych trzech lat stosowania plan wieloletni jest
uznawany za plan odbudowy w rozumieniu art. 5 rozporządzenia
(WE) nr 2371/2002 oraz do celów art. 21 lit. a) pkt i)
rozporządzenia (WE) nr 1198/2006.
Co roku i nie później niż 31 października państwa członkowskie
dokonujące połowów w obszarze B przedkładają Komisji
sprawozdanie na temat wszystkich połowów i przyłowów dorsza
dokonanych w ciągu poprzednich 12 miesięcy w obszarze B oraz
na temat odrzutów tego gatunku, z podziałem na podobszar ICES i
typy narzędzi, o których mowa w art. 8 ust. 1.
Co roku i nie później niż 15 grudnia Komisja zgodnie z procedurą
określoną w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 oraz
na podstawie sprawozdania sporządzonego przez państwa
członkowskie, o którym mowa w ust. 1, oraz informacji Komitetu
Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa
podejmuje decyzję o wyłączeniu podobszarów ICES 27 lub 28.2 z
ograniczeń przewidzianych w art. 8 ust. 1 lit. b), art. 8 ust. 3, 4 i 5
oraz art. 13, jeśli zgromadzono dowody, że połowy dorsza w tych
podobszarach ICES są niższe niż 3 % ogólnego połowu dorsza w
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Art. 29 ust.
3
Art. 29 ust.
4

Art. 30 ust.
1
Art. 30 ust.
2
Art. 31

obszarze B.
Wyłączenie podobszarów ICES 27 lub 28.2 następuje ze skutkiem
od dnia 1 stycznia na okres do dnia 31 grudnia następnego roku.
Artykuł 8 ust. 1 lit. b), art. 8 ust. 3, 4 i 5 nie mają zastosowania do
podobszaru ICES 28.1. Jeśli jednak zgromadzono dowody, że
połowy dorsza są większe niż 1,5 % ogólnych połowów dorsza w
obszarze B, art. 8 ust. 1 lit. b) i ust. 3, 4 i 5 mają zastosowanie oraz
stosuje się ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu.
Niniejszym uchyla się rozporządzenie Rady (WE) nr 779/97.
Niniejszym uchyla się art. 19a ust. 1a rozporządzenia (EWG) nr
2847/93.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio
stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
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TABELA ZBIEŻNOŚCI
do rozporządzenia Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych,
zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki
rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 60 z 5.03.2008, str. 1, z późn. zm.)
TYTUŁ PROJEKTU:
TYTUŁ
WDRAŻANEGO
PRAWNEGO/WDRAŻANYCH
PRAWNYCH

Projekt ustawy o rybołówstwie morskim
AKTU
AKTÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowych
ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie
wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 60 z 5.03.2008, str. 1, z
późn. zm.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ
Jedn.
Treść przepisu UE
Konieczność
Jedn. red.
Treść przepisu/ów projektu
Uzasadnienie
red.
wdrożenia
uwzględnienia
w
T/N
projekcie przepisów
wykraczających poza
minimalne wymogi
prawa UE

Art. 1

Art. 2

1.Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady dotyczące:
a)gromadzenia - w ramach programów wieloletnich - danych
biologicznych, technicznych, ekologicznych i społeczno-gospodarczych
o sektorze rybołówstwa oraz zasady dotyczące zarządzania tymi danymi;
b)wykorzystywania danych o sektorze rybołówstwa do celów analizy
naukowej w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (zwanej dalej
"WPR").
2.Niniejsze rozporządzenie ustanawia również przepisy służące
doskonaleniu doradztwa naukowego niezbędnego do realizacji WPR.
3.Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla obowiązków
wynikających z dyrektywy 1995/46/WE, rozporządzenia (WE) nr
45/2001, dyrektywy 2003/4/WE i rozporządzenia (WE) nr 1367/2006.
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
a)"sektor rybołówstwa" oznacza działania związane z rybołówstwem
przemysłowym, połowami rekreacyjnymi, akwakulturą i przemysłem
przetwórczym produktów rybołówstwa;
b)"akwakultura" oznacza hodowlę lub uprawę organizmów wodnych za
pomocą technik opracowanych w celu zwiększenia produkcji tych
organizmów powyżej naturalnej zdolności środowiska; organizmy takie
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Art. 3

pozostają własnością osoby fizycznej lub prawnej w ciągu całego
stadium hodowli lub uprawy, do zbiorów włącznie;
c)"połowy rekreacyjne" oznaczają niekomercyjną działalność połowową,
w przypadku której żywe zasoby wodne są eksploatowane do celów
rekreacji lub sportu;
d)"regiony morskie" oznaczają obszary geograficzne wymienione w
załączniku I do decyzji Rady 2004/585/WE oraz obszary ustanowione
przez regionalne organizacje ds. gospodarki rybnej;
e)"dane pierwotne" oznaczają dane odnoszące się do poszczególnych
statków, osób fizycznych lub prawnych lub pojedynczych prób
badawczych;
f)"metadane" oznaczają dane informujące o jakości i ilości
zgromadzonych danych pierwotnych;
g)"dane szczegółowe" oznaczają dane oparte na danych pierwotnych,
mające formę, która nie pozwala bezpośrednio ani pośrednio
zidentyfikować osób fizycznych lub prawnych;
h)"dane sumaryczne" oznaczają wynik zsumowania danych pierwotnych
lub danych szczegółowych do celów konkretnej analizy;
i)"użytkownicy końcowi" oznaczają podmioty, które z przyczyn
badawczych lub zarządczych są zainteresowane naukową analizą danych
o sektorze rybołówstwa;
j)"zbieranie prób badawczych według typów floty i rybołówstwa"
oznacza gromadzenie danych biologicznych, technicznych i społecznogospodarczych opierające się na uzgodnionych regionalnych rodzajach
połowów i segmentach floty;
k)"wspólnotowy statek rybacki" oznacza statek w rozumieniu art. 3 lit.
d) rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.
1.Wieloletni wspólnotowy program gromadzenia danych biologicznych,
technicznych, ekologicznych i społeczno-gospodarczych, zarządzania
tymi danymi i ich wykorzystywania, które to dane dotyczą:
a)połowów przemysłowych prowadzonych przez wspólnotowe statki
rybackie:
(i)na wodach wspólnotowych, w tym przemysłowych połowów węgorza
i łososia na wodach śródlądowych;
(ii)poza wodami wspólnotowymi;
b)połowów rekreacyjnych prowadzonych na wodach wspólnotowych, w
tym rekreacyjnych połowów węgorza i łososia na wodach śródlądowych;
c)działań w zakresie akwakultury gatunków morskich, w tym węgorza i
łososia, prowadzonych w państwach członkowskich i na wodach
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Art. 80 ust. 1
pkt 1

1)

Art. 80. 1. Realizację:
programu krajowego, o
którym mowa w art. 4
rozporządzenia Rady (WE)
nr 199/2008 z dnia 25
lutego 2008 r. w sprawie
ustanowienia
wspólnotowych
ram
gromadzenia
danych,
zarządzania nimi i ich
wykorzystywania
w

wspólnotowych;
d)przemysłu przetwórczego produktów rybołówstwa;
zostaje określony zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 2.
2.Program wspólnotowy jest opracowywany na okresy trzy letnie.
Pierwszy z nich obejmuje lata 2009 i 2010.

sektorze rybołówstwa oraz
w
sprawie
wspierania
doradztwa naukowego w
zakresie wspólnej polityki
rybołówstwa (Dz. Urz. UE
L 60 z 05.03.2008, str. 1, z
późn. zm.), zwanego dalej
„programem krajowym”,
oraz
2)
programu monitorowania
przypadkowych połowów
waleni, o którym mowa w
rozporządzeniu
nr
812/2004
– minister właściwy do spraw
rybołówstwa
powierza
państwowemu
instytutowi
badawczemu albo instytutowi
naukowemu
prowadzącemu
badania naukowe lub prace
rozwojowe w zakresie WPR,
który
posiada
warunki
techniczno-organizacyjne
niezbędne
do
zbierania
i
zarządzania danymi w zakresie
WPR.
2. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa wskaże, w
drodze rozporządzenia, instytut, o
którym mowa w ust. 1, biorąc pod
uwagę
warunki
technicznoorganizacyjne
niezbędne
do
zbierania i zarządzania danymi w
zakresie WPR.
3.
Instytut
wskazany
zgodnie z ust. 2, pełni rolę
korespondenta
krajowego,
o
którym mowa w art. 25 ust. 4
rozporządzenia nr 1380/2013.

4. Programy, o których
mowa w ust. 1, są finansowane z
budżetu państwa w formie dotacji
celowej.
Art. 4

Art. 5

1.Bez uszczerbku dla obowiązków, które na mocy prawa wspólnotowego
obowiązują obecnie państwa członkowskie w zakresie gromadzenia
danych, państwa członkowskie gromadzą pierwotne dane biologiczne,
techniczne, ekologiczne i społeczno-gospodarcze w ramach
wieloletniego programu krajowego (zwanego dalej "programem
krajowym") opracowanego zgodnie z programem wspólnotowym.
2.Program krajowy obejmuje w szczególności następujące kwestie
określone w sekcji 2:
a)wieloletnie programy pobierania prób badawczych;
b)w razie potrzeby - program monitorowania na morzu rybołówstwa
przemysłowego i połowów rekreacyjnych;
c)program badań na morzu;
d)program zarządzania danymi i ich wykorzystywania na użytek analiz
naukowych.
3.W programach krajowych umieszcza się procedury i metody, które
mają być stosowane do gromadzenia i analizowania danych oraz do
oceny ich prawidłowości i dokładności.
4.Państwa członkowskie przedkładają programy krajowe Komisji do
zatwierdzenia. Przedkładają je drogą elektroniczną w terminie, formie i
na adres ustalone przez Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa w
art. 27 ust. 2.
5.Pierwszy program krajowy obejmuje działania na lata 2009 i 2010.
1.Państwa członkowskie koordynują swoje programy krajowe z innymi
państwami członkowskimi w tym samym regionie morskim i podejmują
wszelkie starania w celu koordynacji swoich działań z działaniami
krajów trzecich sprawujących władzę lub jurysdykcję nad wodami w
tym samym regionie morskim. W celu wsparcia państw członkowskich
w koordynowaniu programów krajowych i gromadzeniu danych,
zarządzaniu nimi i ich wykorzystywaniu w tym samym regionie Komisja
może organizować regionalne posiedzenia koordynacyjne.
2.W celu uwzględnienia wszelkich zaleceń przyjętych na poziomie
regionalnym podczas regionalnych posiedzeń koordynacyjnych państwa
członkowskie w okresie obowiązywania programu krajowego w razie
potrzeby przedkładają zmiany do niego. Zmiany te zostają przesłane
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Art. 6

Art. 7

Art. 8

Komisji co najmniej dwa miesiące przed początkiem roku ich wdrożenia.
3.Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu są przyjmowane
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 2.
1. Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF)
ocenia:
a) zgodność programów krajowych i zmian do nich z art. 4 i 5; oraz
b) przydatność naukową danych, które mają być objęte programami
krajowymi, do celów określonych w art. 1 ust. 1, oraz jakość
proponowanych metod i procedur.
2. Jeżeli z oceny przeprowadzonej przez STECF, o której mowa w ust. 1,
wynika, że program krajowy nie jest zgodny z art. 4 i 5 lub nie gwarantuje
przydatności naukowej danych lub dostatecznej jakości proponowanych
metod i procedur, Komisja niezwłocznie informuje o tym dane państwo
członkowskie i proponuje zmiany do tego programu. Następnie dane
państwo członkowskie przedkłada Komisji poprawiony program krajowy.
3. Komisja zatwierdza programy krajowe oraz zmiany do nich, dokonane
zgodnie z art. 5 ust. 2, na podstawie oceny STECF oraz oceny kosztów
przeprowadzonej przez swoje służby.
1.Państwa członkowskie corocznie przedstawiają Komisji sprawozdanie
z realizacji ich programów krajowych. Sprawozdanie to składają w
terminie, formie i na adres ustalone przez Komisję zgodnie z procedurą,
o której mowa w art. 27 ust. 2.
2.STECF ocenia:
a)wykonanie programów krajowych zatwierdzonych przez Komisję
zgodnie z art. 6 ust. 3; oraz
b)jakość danych zgromadzonych przez państwa członkowskie.
3.Komisja ocenia realizację programów krajowych na podstawie:
a)oceny dokonanej przez komitet STECF;
b)konsultacji z odpowiednimi regionalnymi organizacjami ds.
gospodarki rybnej, dla których Wspólnota jest umawiającą się stroną lub
obserwatorem, i z właściwymi międzynarodowymi gremiami
naukowymi; oraz
c)oceny kosztów przeprowadzonej przez jej własne służby.
1.Pomoc finansowa Wspólnoty jest udzielana programom krajowym
zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 861/2006.
2.Podstawowe dane, o których mowa w art. 9 rozporządzenia (WE) nr
861/2006, dotyczą krajowych programów państw członkowskich tylko w
tych częściach, które stanowią realizację programu Wspólnoty.
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Art. 9

3.Pomoc finansowa Wspólnoty udzielana jest programom krajowym
wyłącznie wtedy, gdy zasady określone w niniejszym rozporządzeniu są
w pełni przestrzegane.
4.Komisja może zawiesić pomoc finansową Wspólnoty lub zażądać jej
zwrotu - po umożliwieniu danym państwom członkowskim
ustosunkowania się do zarzutów - w następujących przypadkach:
a)ocena, o której mowa w art. 7, wykaże, że programy krajowe są
realizowane z naruszeniem niniejszego rozporządzenia; lub
b)konsultacja, o której mowa w art. 7 ust. 3 lit. b), wykaże, że odnośne
dane zostały dostarczone przez państwa członkowskie z naruszeniem art.
16 ust. 3 i art. 20 ust. 1; lub
c)podczas kontroli jakości danych lub przetwarzania danych naruszono
art. 14 ust. 2 i art. 17.
5.Bez uszczerbku dla ust. 3 Komisja, po umożliwieniu danym państwom
członkowskim ustosunkowania się do zarzutów, może również
zmniejszyć pomoc finansową Wspólnoty w następujących przypadkach:
a)program krajowy nie został przedstawiony Komisji w terminie
ustalonym zgodnie z art. 4 ust. 4;
b)sprawozdanie nie zostało przedstawione Komisji w terminie ustalonym
zgodnie z art. 7 ust. 1;
c)użytkownik końcowy złożył oficjalny wniosek o dane, ale dane nie
zostały dostarczone zgodnie z art. 20 ust. 2 i art. 20 ust. 3 lub ich jakość
nie została skontrolowana, a one same nie zostały przetworzone zgodnie
z art. 14 ust. 2 i art. 17.
6.Zmniejszenie pomocy finansowej Wspólnoty, o którym mowa w ust. 4
i 5, jest proporcjonalne do stopnia naruszenia. Zmniejszenie pomocy
finansowej Wspólnoty, o którym mowa w ust. 5, następuje stopniowo w
czasie i wynosi nie więcej niż 25 % całkowitych rocznych kosztów
programu krajowego.
7.Szczegółowe zasady zmniejszania pomocy, o których mowa w ust. 6,
przyjmowane są zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 2.
1.Państwa członkowskie opracowują wieloletnie krajowe programy
zbierania prób badawczych.
2.Wieloletnie krajowe programy zbierania prób badawczych obejmują w
szczególności:
a)plan zbierania prób badawczych według typów floty i rybołówstwa do
badań biologicznych, obejmujący w stosownych przypadkach połowy
rekreacyjne;
b)plan zbierania prób do badań ekosystemu, by móc określić wpływ
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Art. 10

Art.11

rybołówstwa na ekosystem morski oraz łatwiej śledzić stan ekosystemu
morskiego;
c)plan zbierania prób do badań społeczno-gospodarczych, by móc ocenić
sytuację gospodarczą w sektorze rybołówstwa, przeanalizować jego
wydajność oraz ocenić efekty działań już podjętych lub dopiero
proponowanych.
3.Protokoły i metody służące do opracowania krajowych programów
zbierania prób badawczych są ustalane przez państwa członkowskie i w
miarę możliwości:
a)pozostają niezmienne w czasie;
b)są jednolite w poszczególnych regionach;
c)spełniają standardy jakości sformułowane przez odpowiednie
regionalne organizacje ds. gospodarki rybnej, dla których Wspólnota jest
umawiającą się stroną lub obserwatorem, i przez właściwe
międzynarodowe gremia naukowe.
4.Ścisłość i dokładność gromadzonych danych są zależnie od potrzeb
systematycznie oceniane.
Państwa członkowskie zapewniają, aby osoby, które urząd
odpowiedzialny za realizację programu krajowego wyznaczył do
pobierania próbek, miały do celów służbowych dostęp do:
a)wszystkich wyładowywanych zasobów, w tym jeśli to dotyczy - do
zasobów przeładowywanych i przenoszonych do akwakultury;
b)rejestrów statków i przedsiębiorców, które są prowadzone przez
organy publiczne właściwe do gromadzenia danych gospodarczych;
c)danych gospodarczych o przedsiębiorstwach związanych z
rybołówstwem.
1.Jeżeli gromadzenie danych w ramach programów krajowych tego
wymaga, państwa członkowskie planują i stosują prowadzone na morzu
monitorowanie rybołówstwa przemysłowego i połowów rekreacyjnych.
2.Zadania monitorowania prowadzonego na morzu są określane przez
państwa członkowskie.
3.Kapitanowie wspólnotowych statków rybackich przyjmują na pokład
osoby pobierające próbki w ramach prowadzonego na morzu
monitorowania, wyznaczone przez urząd odpowiedzialny za realizację
programu krajowego, i współpracują z nimi tak, by mogły one na
pokładzie wspólnotowego statku rybackiego wypełnić swoje obowiązki.
4.Kapitanowie wspólnotowych statków rybackich mogą jedynie wtedy
nie zgodzić się, by osoby pobierające próbki w ramach prowadzonego na
morzu monitorowania znalazły się na pokładzie, gdy na statku
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Art. 12

Art. 13

Art. 14

ewidentnie brak jest miejsca lub jeżeli wynika to ze względów
bezpieczeństwa zgodnie z przepisami krajowymi. W takich przypadkach
dane gromadzone są w ramach samodzielnego programu zbierania prób
badawczych realizowanego przez załogę wspólnotowego statku
rybackiego, a opracowanego i kontrolowanego przez urząd
odpowiedzialny za realizację programu krajowego.
1.Państwa członkowskie prowadzą połowy kontrolne na morzu, by
pomimo danych dostarczanych przez rybołówstwo przemysłowe
niezależnie ocenić obfitość i rozmieszczenie zasobów oraz by określić
wpływ działalności połowowej na środowisko.
2.Wykaz połowów kontrolnych na morzu kwalifikujących się do
uzyskania pomocy finansowej Wspólnoty jest przyjmowany zgodnie z
procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 2.
Państwa członkowskie:
a)zapewniają, aby dane pierwotne zgromadzone w ramach programów
krajowych były bezpiecznie przechowywane w komputerowych bazach
danych, i podejmują wszelkie konieczne działania, by dane te były
traktowane jak dane poufne;
b)zapewniają, aby metadane o społeczno-gospodarczych danych
pierwotnych zgromadzonych w ramach programów krajowych były
bezpiecznie przechowywane w komputerowych bazach danych;
c)podejmują wszelkie niezbędne środki techniczne, by dane te ochronić
przez przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, przypadkową
utratą, uszkodzeniem, rozpowszechnieniem lub dostępem osób
niepowołanych.
1.Państwa członkowskie odpowiadają za jakość i kompletność danych
pierwotnych, które zgromadzono w ramach programów krajowych, oraz
za pochodne od nich dane szczegółowe i sumaryczne, które przekazuje
się użytkownikom końcowym.
2.Państwa członkowskie zapewniają, aby:
a)dane pierwotne gromadzone w ramach programów krajowych były
odpowiednio sprawdzane pod kątem błędów według właściwych
procedur kontroli jakości;
b)dane szczegółowe i sumaryczne pochodne od danych pierwotnych
zgromadzonych w ramach programów krajowych były zatwierdzane,
zanim zostaną przekazane użytkownikom końcowym;
c)względem danych pierwotnych, szczegółowych i sumarycznych, o
których mowa w lit. a) i b), zostały opracowane procedury zapewnienia
jakości zgodne z procedurami przyjętymi przez międzynarodowe organy
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naukowe, regionalne organizacje ds. gospodarki rybnej i STECF.
Art. 15

Art. 16

1. Niniejszy rozdział stosuje się do wszystkich danych gromadzonych:
a) na mocy rozporządzeń: (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 788/96, (WE) nr
2091/98, (WE) nr 104/2000, (WE) nr 2347/2002, (WE) nr 1954/2003, (WE)
nr 2244/2003,(WE) nr 26/2004, (WE) nr 812/2004, (WE) nr 1921/2006,
(WE) nr 1966/2006 i (WE) nr 1100/2007;
b) na mocy niniejszego rozporządzenia:
(i) o działalności statków, opartych na informacjach z systemu
monitorowania satelitarnego i innych systemów monitorowania o
wymaganym formacie;
(ii) pozwalających wiarygodnie oszacować całkowitą objętość połowów
poszczególnych gatunków w podziale na zdefiniowane regionalne rodzaje
rybołówstwa i segmenty floty, obszary geograficzne i okresy czasu, z
uwzględnieniem odrzutów i w stosownych przypadkach danych o połowach
rekreacyjnych;
(iii) biologicznych potrzebnych do oszacowania stanu eksploatowanych
zasobów;
(iv) o ekosystemie potrzebnych do oceny wpływu działalności połowowej na
ekosystem morski;
(v) społeczno-gospodarczych z sektora rybołówstwa.
2. Państwa członkowskie unikają wszelkiego powtórnego gromadzenia
danych, o których mowa w ust. 1.
1. Do celów weryfikacji istnienia danych pierwotnych, innych niż dane
społeczno-gospodarcze, zgromadzone zgodnie z art. 4 ust. 1, państwa
członkowskie zapewniają Komisji dostęp do krajowych komputerowych baz
danych, o których mowa w art. 13 lit. a).
2. Do celów weryfikacji danych społeczno-gospodarczych zgromadzonych
zgodnie z art. 4 ust. 1 państwa członkowskie zapewniają Komisji dostęp do
krajowych komputerowych baz danych, o których mowa w art. 13 lit. b).
3. Państwa członkowskie zawierają z Komisją porozumienia zapewniające
Komisji faktyczny i nieograniczony dostęp do krajowych komputerowych
baz danych, o których mowa w ust. 1 i 2, niepowodujące uszczerbku dla
obowiązków wynikających z innych przepisów wspólnotowych.
4. Państwa członkowskie zapewniają, aby dane pierwotne zgromadzone
podczas połowów kontrolnych na morzu były przekazywane
międzynarodowym organizacjom naukowym i odpowiednim gremiom
naukowym przy regionalnych organizacjach ds. gospodarki rybnej zgodnie z
międzynarodowymi zobowiązaniami Wspólnoty i państw członkowskich.
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1. Państwa członkowskie przetwarzają dane pierwotne do postaci zbiorów
danych szczegółowych i sumarycznych zgodnie z:
a) właściwymi normami międzynarodowymi, o ile takie normy istnieją;
b) protokołami uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym lub
regionalnym, o ile takie protokoły istnieją.
2. Państwa członkowskie dostarczają w razie konieczności użytkownikom
końcowym i Komisji opis metod użytych do przetwarzania danych, o które
wystąpiono, i ich właściwości statystycznych.
1. Państwa członkowskie udostępniają użytkownikom końcowym dane
szczegółowe i sumaryczne do wykorzystania w analizach naukowych:
a) jako podstawy do formułowania zaleceń w gospodarce rybnej, w tym dla
regionalnych komitetów doradczych;
b) w imię debaty publicznej i udziału zainteresowanych stron w
kształtowaniu polityki;
c) do publikacji naukowej.
2. W przypadku gdy konieczne jest zapewnienie anonimowości, państwa
członkowskie mogą odmówić dostarczenia użytkownikom końcowym do
celów, o których mowa w ust. 1 lit. b), danych o działalności statków,
opartych na informacjach z systemu satelitarnego monitorowania statków.
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Art. 19

Państwa członkowskie przekazują dane szczegółowe i sumaryczne w
bezpiecznym formacie elektronicznym.
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Art. 20

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe dane szczegółowe i
sumaryczne były regularnie i terminowo dostarczane odpowiednim
regionalnym organizacjom ds. gospodarki rybnej, dla których Wspólnota jest
umawiającą się stroną lub obserwatorem, i odpowiednim międzynarodowym
gremiom naukowym, zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami
Wspólnoty i państw członkowskich.
2. Jeżeli wystąpiono o szczegółowe i sumaryczne dane do określonych
analiz naukowych, państwa członkowskie zapewniają, aby dane te zostały
dostarczone użytkownikom końcowym:
a) do celów, o których mowa w art. 18 ust. 1 lit. a) – w terminie jednego
miesiąca od dnia, w którym wpłynął wniosek o odnośne dane;
b) do celów, o których mowa w art. 18 ust. 1 lit. b) – w terminie dwóch
miesięcy od dnia, w którym wpłynął wniosek o odnośne dane.
3. Jeżeli wystąpiono o szczegółowe i sumaryczne dane do
publikacji naukowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 lit. c), państwa
członkowskie:
a) mogą dla ochrony interesu zawodowego osób, które gromadziły dane,
wstrzymać przekazanie danych użytkownikom końcowym na okres trzech
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Art. 17

Art. 18

N

lat od dnia zgromadzenia danych. Państwa członkowskie informują
użytkowników końcowych i Komisję o wszelkich takich decyzjach. W
należycie uzasadnionych przypadkach Komisja może zezwolić na
przedłużenie tego okresu;
b) zapewniają, aby – jeżeli upłynął wspomniany trzyletni okres – dane
zostały dostarczone użytkownikom końcowym w terminie dwóch miesięcy
od dnia, w którym wpłynął wniosek o odnośne dane.
4. Państwa członkowskie mogą odmówić przekazania odnośnych danych
szczegółowych i sumarycznych jedynie wtedy, gdy:
a) istnieje ryzyko, że osoby fizyczne lub podmioty prawne zostaną
zidentyfikowane, w którym to przypadku państwo członkowskie może
zaproponować alternatywne sposoby spełnienia potrzeb użytkownika
końcowego, które zapewnią anonimowość;
b) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 22 ust. 3;
c) dane te są dostępne w innej formie lub w innym formacie i użytkownicy
końcowi mogą w prosty sposób je uzyskać
5. W przypadkach gdy użytkownicy końcowi inni niż właściwe
międzynarodowe organizacje ds. gospodarki rybnej, dla których Wspólnota
jest umawiającą się stroną lub obserwatorem, i niż odpowiednie
międzynarodowe gremia naukowe występują o dane inne niż dane już
dostarczone międzynarodowym organizacjom ds. gospodarki rybnej, dla
których Wspólnota jest umawiającą się stroną lub obserwatorem, i niż
dostarczone odpowiednim międzynarodowym gremiom naukowym, państwa
członkowskie mogą obciążyć tych użytkowników końcowych faktycznymi
kosztami uzyskania i, w razie konieczności, zestawienia danych przed ich
przekazaniem.

Art. 21

Art. 22

1. Jeżeli państwo członkowskie odmawia dostarczenia danych na mocy art.
20 ust. 3 lit. a), użytkownik końcowy może wystąpić do Komisji o
zweryfikowanie tej odmowy. Jeżeli Komisja uzna, że odmowa nie jest
należycie uzasadniona, może zażądać od państwa członkowskiego, by
dostarczyło danych użytkownikowi końcowemu w terminie jednego
miesiąca.
2. Jeżeli państwo członkowskie nie dostarczy odnośnych danych w terminie
wskazanym w ust. 1, stosuje się art. 8 ust. 5 i 6.
1. Użytkownicy końcowi danych:
a) wykorzystują dane jedynie do celu wskazanego w ich wniosku zgodnie z
art. 18;
b) należycie podają źródła danych;
c) odpowiadają za prawidłowe i odpowiednie wykorzystywanie danych z
punktu widzenia etyki naukowej;
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Art. 23

Art. 24

Art. 25
Art. 26

d) informują Komisję i odnośne państwa członkowskie o wszelkich
przypuszczalnych problemach z danymi;
e) dostarczają odnośnym państwom członkowskim i Komisji odniesień do
wyników, które osiągnięto dzięki korzystaniu z danych;
f) nie przekazują otrzymanych danych stronom trzecim bez zgody
odnośnego państwa członkowskiego;
g) nie sprzedają danych stronom trzecim.
2. Państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich naruszeniach,
których dopuścili się użytkownicy końcowi.
3. Jeżeli użytkownik końcowy naruszy jakiekolwiek z wymagań określonych
w ust. 1, Komisja może zezwolić, by odnośne państwo członkowskie
ograniczyło danemu użytkownikowi dostęp do danych lub odmówiło mu
takiego dostępu.
Państwa członkowskie zapewniają uczestnictwo ich krajowych ekspertów w
odnośnych posiedzeniach regionalnych organizacji ds. gospodarki rybnej,
dla których Wspólnota jest umawiającą się stroną lub obserwatorem, i
międzynarodowych gremiów naukowych.
1. Państwa członkowskie i Komisja koordynują swoje wysiłki i
współpracują, tak by rosła wiarygodność doradztwa naukowego, jakość
programów prac i polepszały się metody pracy regionalnych organizacji ds.
gospodarki rybnej, dla których Wspólnota jest umawiającą się stroną lub
obserwatorem, oraz międzynarodowych gremiów naukowych. 2. Taką
koordynację i współpracę prowadzi się bez szkody dla otwartej debaty
naukowej i z myślą o propagowaniu bezstronnego doradztwa naukowego.
Środki konieczne do wykonania niniejszego rozporządzenia przyjmowane są
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 2.
Komisja wraz z STECF śledzi postępy programów krajowych w ramach
Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury ustanowionego na mocy art. 30
rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 (zwanego dalej „komitetem”).
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TABELA ZBIEŻNOŚCI
do rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym,
nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/ 93,
(WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999
(Dz. Urz. UE L 286 z 29.10.2008, str. 1, z późn. zm.)
TYTUŁ PROJEKTU:
TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU
PRAWNEGO/WDRAŻANYCH AKTÓW
PRAWNYCH

Projekt ustawy o rybołówstwie morskim

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system
zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i
eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/ 93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004
oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz. Urz. UE L 286 z 29.10.2008,
str. 1, z późn. zm.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ
Jedn.
Treść przepisu UE
Konieczność
Jedn. red.
Treść przepisu/ów projektu
Uzasadnienie
red.
wdrożenia
uwzględnienia w
T/N
projekcie przepisów
wykraczających poza
minimalne wymogi
prawa UE
N
Art. 1
Przedmiot i zakres stosowania

ust. 1

ust. 2

1. Niniejsze rozporządzenie wprowadza wspólnotowy system
zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym
połowom (połowom NNN), ich powstrzymywania i eliminowania.
2. W celach wymienionych w ust. 1 każde państwo członkowskie
podejmuje odpowiednie środki, zgodnie z prawem wspólnotowym,
mające zapewnić skuteczność tego systemu. Każde państwo
członkowskie oddaje do dyspozycji swoich właściwych organów
wystarczające środki, by umożliwić im wykonywanie ich zadań zgodnie
z niniejszym rozporządzeniem.

T

Art. 114
ust. 3

Art. 114. 1.
Okręgowy
inspektor
rybołówstwa
morskiego:
1)
sprawuje
nadzór
nad
przestrzeganiem przepisów
o rybołówstwie morskim i
o
organizacji
rynku
rybnego, w tym:
a)
wykonuje kontrole, a
także inspekcje, o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1224/2009
oraz

1

2)

3)

4)
5)

6)

7)

rozporządzeniu
nr
1005/2008,
b)
w
przypadku
przywozu produktów
rybołówstwa drogą
morską
realizuje
obowiązki państwa
członkowskiego Unii
Europejskiej,
o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1005/2008;
dokonuje
oceny
wagi
naruszeń przepisów WPR
w ramach wspólnotowego
systemu kontroli;
nakłada kary pieniężne za
naruszenia przepisów o
rybołówstwie morskim oraz
o
organizacji
rynku
rybnego;
przyznaje
punkty
za
poważne naruszenia;
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 7 ust.
2 i 3 rozporządzenia nr
404/2011;
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 14 ust.
5 lub 6;
wykonuje
obowiązki
państwa członkowskiego
Unii
Europejskiej
w
zakresie:
a)
przyjęcia deklaracji,
o której mowa w
art. 8 ust. 1
rozporządzenia nr
1005/2008,
i

2

przekazywania jej
ministrowi
właściwemu
do
spraw rybołówstwa,
b)
weryfikacji mocy
silników zgodnie z art. 41
rozporządzenia
nr
1224/2009
– za
pośrednictwem
inspektorów rybołówstwa
morskiego.
2. Okręgowy
inspektor
rybołówstwa
morskiego
przechowuje
dokumenty,
o
których mowa w ust. 1 pkt 7,
przez okres trzech lat.
3. Okręgowi
inspektorzy
rybołówstwa morskiego przy
realizacji
swoich
zadań
współdziałają z organami i
jednostkami
organizacyjnymi
Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych,
Służby
Celnej,
Inspekcji
Handlowej,
Inspekcji
Weterynaryjnej,
Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej
Straży Rybackiej, Społecznej
Straży
Rybackiej,
Straży
Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Policji, kontroli
skarbowej oraz ze strażami
gminnymi,
wojewódzkimi
inspektoratami
ochrony
środowiska,
podmiotami
zarządzającymi
portami
i
przystaniami morskimi i z
terenowymi
organami
administracji
morskiej
z
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uwzględnieniem właściwości
kompetencji tych organów
jednostek organizacyjnych.
ust. 3

Art. 2

3. System określony w ust. 1 ma zastosowanie do wszystkich połowów
NNN oraz związanej z nimi działalności prowadzonej na terytorium
państw członkowskich, do których Traktat ma zastosowanie, na wodach
wspólnotowych, wodach morskich znajdujących się pod jurysdykcją lub
zwierzchnictwem państw trzecich oraz na pełnym morzu. Połowy NNN
prowadzone na wodach morskich w krajach i terytoriach zamorskich, o
których mowa w załączniku II do Traktatu, są traktowane jak połowy
NNN prowadzone na wodach morskich państw trzecich.
Definicje
Na użytek niniejszego rozporządzenia:
1)
"nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy" lub
"połowy NNN" oznaczają działalność połowową, która jest
nielegalna, nieraportowana lub nieuregulowana;
2)
"nielegalne połowy" oznaczają połowy:
a)
odbywające się na wodach znajdujących się pod jurysdykcją
danego państwa i prowadzone przez krajowe lub zagraniczne
statki rybackie bez pozwolenia tego państwa lub z naruszeniem
jego przepisów ustawowych i wykonawczych;
b)
prowadzone przez statki rybackie pływające pod banderami
państw będących umawiającymi się stronami odpowiedniej
regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem, ale
niespełniające postanowień dotyczących środków ochrony i
zarządzania przyjętych przez tę organizację i obowiązujących w
tych państwach lub odpowiednich, mających zastosowanie
przepisów prawa międzynarodowego; lub
c)
prowadzone przez statki rybackie z naruszeniem prawa krajowego
lub zobowiązań międzynarodowych, w tym również zobowiązań
podjętych przez państwa współpracujące z odpowiednią
regionalną organizacją zarządzania rybołówstwem;
3)
"połowy nieraportowane" oznaczają połowy, które:
a)
z naruszeniem krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych
nie zostały zgłoszone lub zostały nieprawidłowo zgłoszone
odpowiedniemu organowi krajowemu; lub
b)
odbywają się na obszarze podlegającym kompetencjom
odpowiedniej regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem i

i
i
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4)
a)

b)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

które - z naruszeniem procedur zgłoszeniowych tej organizacji nie zostały zgłoszone lub zostały zgłoszone nieprawidłowo;
"nieuregulowane połowy" oznaczają połowy:
prowadzone na obszarze podlegającym odpowiedniej regionalnej
organizacji zarządzania rybołówstwem przez statki rybackie bez
przynależności państwowej lub pływające pod banderą państwa
niebędącego stroną tej organizacji lub przez inną jednostkę
rybacką w sposób niezgodny ze środkami ochrony i zarządzania
tej organizacji lub je naruszający; lub
prowadzone na takich obszarach lub dotyczące takich stad ryb,
których nie obejmują obowiązujące środki ochrony lub
zarządzania, w sposób niezgodny z obowiązkami w zakresie
ochrony żywych zasobów morskich ciążącymi na państwie na
mocy prawa międzynarodowego;
"statek rybacki" oznacza statek o dowolnych rozmiarach,
wykorzystywany lub przeznaczony do wykorzystania w celach
zarobkowej eksploatacji zasobów połowowych, w tym statki
pomocnicze, statki przetwórnie, statki biorące udział w
przeładunkach oraz transportowce wyposażone w sprzęt służący
transportowaniu produktów rybołówstwa, poza kontenerowcami;
"wspólnotowy statek rybacki" oznacza statek rybacki pływający
pod banderą państwa członkowskiego i zarejestrowany we
Wspólnocie;
"upoważnienie do połowów" oznacza prawo do prowadzenia
połowów danych zasobów w określonym czasie i na określonym
obszarze;
"produkty
rybołówstwa"
oznaczają
wszelkie
produkty
sklasyfikowane w rozdziale 03 i pozycji taryfowej 1604 i 1605
Nomenklatury Scalonej wprowadzonej rozporządzeniem Rady
(EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie
nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej
Taryfy Celnej(11), z wyjątkiem produktów wyszczególnionych w
załączniku I do niniejszego rozporządzenia;
"środki ochrony i zarządzania" oznaczają środki mające na celu
ochronę jednego gatunku żywych zasobów morskich lub większej
ich liczby i zarządzanie nimi, które są przyjęte i obowiązują
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa międzynarodowego
lub wspólnotowego;
"przeładunek" oznacza przeładowanie całości lub części
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

produktów rybołówstwa ze statku rybackiego na inny statek
rybacki;
"przywóz" oznacza wprowadzenie produktów rybołówstwa na
terytorium Wspólnoty, również w celu przeładunku w portach
znajdujących się na jej terytorium;
"przywóz pośredni" oznacza przywóz z terytorium państwa
trzeciego innego niż państwo bandery statku rybackiego
odpowiedzialnego za połów;
"wywóz" oznacza każde przemieszczenie do państwa trzeciego
produktów rybołówstwa pozyskanych przez statki rybackie
pływające pod banderą państwa członkowskiego, którego
dokonuje się z terytorium Wspólnoty, z państw trzecich lub z
łowisk;
"powrotny wywóz" oznacza każde przemieszczenie poza
terytorium Wspólnoty Europejskiej produktów rybołówstwa, które
zostały uprzednio przywiezione na terytorium Wspólnoty;
"regionalna organizacja zarządzania rybołówstwem" oznacza
organizację subregionalną, regionalną lub podobną posiadającą
uznawane na mocy prawa międzynarodowego kompetencje w
zakresie wprowadzania środków ochrony i zarządzania dla
żywych zasobów morskich, za które ponosi odpowiedzialność na
mocy konwencji lub umowy ją ustanawiającej;
"umawiająca się strona" oznacza umawiającą się stronę
międzynarodowej konwencji lub porozumienia ustanawiającego
regionalną organizację zarządzania rybołówstwem, a także
państwa, podmioty z sektora rybactwa lub inne podmioty, które
współpracują z taką organizacją i którym przyznano w odniesieniu
do takiej organizacji status współpracującego podmiotu
niebędącego stroną;
"obserwacja" oznacza obserwację statku rybackiego mogącego
spełniać jedno lub kilka kryteriów, o których mowa w art. 3 ust. 1,
prowadzoną przez właściwy organ państwa członkowskiego
odpowiedzialny za inspekcję na morzu lub przez kapitana statku
rybackiego Wspólnoty lub państwa trzeciego;
"wspólna operacja połowowa" oznacza operację między dwoma
statkami rybackimi lub większą ich liczbą, podczas której połów
jest przemieszczany z narzędzia połowowego jednego statku
rybackiego na inny statek lub gdy technika stosowana przez te
statki rybackie wymaga jednego wspólnego narzędzia
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połowowego;
"osoba prawna" oznacza podmiot prawny posiadający taki status
na mocy mających zastosowanie przepisów krajowych, z
wyłączeniem państw lub organów publicznych sprawujących
władzę państwową oraz organizacji publicznych;
20) "ryzyko" oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia - w
odniesieniu do produktów rybołówstwa przywożonych na
terytorium Wspólnoty lub wywożonych z tego terytorium - które
uniemożliwia poprawne stosowanie niniejszego rozporządzenia
lub środków ochrony i zarządzania;
21) "zarządzanie ryzykiem" oznacza systematyczne określanie ryzyka
oraz wdrażanie wszelkich środków niezbędnych do ograniczenia
narażenia na takie ryzyko. Obejmuje ono takie działania, jak
zbieranie danych i informacji, analiza i ocena ryzyka, zalecanie i
podejmowanie działań, a także regularne monitorowanie i
przegląd tego procesu oraz jego wyników w oparciu o
międzynarodowe, wspólnotowe lub krajowe źródła lub strategie;
22) "pełne morze" oznacza obszar morza objęty definicją zawartą w
art. 86 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza
("UNCLOS");
23) "dostawa" oznacza produkty przesyłane w tym samym czasie od
jednego eksportera do jednego odbiorcy lub produkty, których
wysyłka od eksportera do odbiorcy odbywa się na podstawie
jednego dokumentu przewozowego.
Statki rybackie prowadzące połowy NNN
1. Domniemywa się, że statek rybacki prowadzi połowy NNN, jeżeli
wykazano, że wbrew środkom ochrony i zarządzania obowiązującym na
obszarze prowadzenia przez ten statek takiej działalności:
a)
prowadził połowy bez ważnej licencji, upoważnienia lub
pozwolenia wydanych przez państwo bandery lub odpowiednie
państwo nadbrzeżne; lub
b)
nie wypełnił swoich zobowiązań dotyczących rejestracji i
zgłaszania połowu lub danych dotyczących połowu, w tym danych
przekazywanych przez satelitarny system monitorowania statków
(VMS), lub uprzednich powiadomień na mocy art. 6; lub
c)
prowadził połowy w strefie zakazu połowów, podczas sezonu
zamkniętego, bez kwoty, po przekroczeniu kwoty lub poniżej
zakazanej głębokości; lub
d)
brał udział w ukierunkowanych połowach stada objętego
19)

Art. 3
ust. 1

N
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moratorium lub zakazem połowów; lub
stosował zakazane narzędzia połowowe lub narzędzia
niespełniające kryteriów; lub
f)
sfałszował lub ukrył swoje oznakowanie, oznaczenia
identyfikacyjne lub rejestrację; lub
g)
ukrył dowody związane z dochodzeniem, fałszował je lub je
usunął; lub
h)
utrudniał pracę inspektorów podczas wykonywania ich
obowiązków związanych ze sprawdzaniem zgodności z
obowiązującymi środkami ochrony i zarządzania lub pracę
obserwatorów podczas wykonywania ich obowiązków związanych
ze sprawdzaniem zgodności z obowiązującymi przepisami
Wspólnoty; lub
i)
z naruszeniem obowiązującego prawodawstwa wziął na pokład,
dokonywał przeładunku lub wyładował niewymiarowe ryby; lub
j)
dokonywał przeładunku lub brał udział we wspólnych operacjach
połowowych ze statkami rybackimi, które zostały zidentyfikowane
na podstawie niniejszego rozporządzenia jako prowadzące połowy
NNN, zwłaszcza ze statkami umieszczonymi w wykazie statków
NNN prowadzonym przez Wspólnotę Europejską lub w wykazie
statków NNN prowadzonym przez regionalną organizację
zarządzania rybołówstwem, udzielał wsparcia takim statkom lub je
zaopatrywał; lub
k)
prowadził działalność połowową na obszarze regionalnej
organizacji zarządzania rybołówstwem w sposób niezgodny ze
środkami ochrony i zarządzania tej organizacji lub z ich
naruszeniem i pływa pod banderą państwa niebędącego stroną tej
organizacji lub niewspółpracującego z tą organizacją w sposób
określony przez tę organizację; lub
l)
nie posiada przynależności państwowej, a zatem jest statkiem bez
przynależności
państwowej,
zgodnie
z
prawem
międzynarodowym.
2. Działania określone w ust. 1 są uznawane za poważne naruszenia
zgodnie z art. 42 w zależności od wagi danego naruszenia, którą
powinien określić właściwy organ państwa członkowskiego, biorąc pod
uwagę takie kryteria, jak wyrządzona szkoda, jej wartość, rozmiar
naruszenia lub jego powtarzalność.
e)

ust. 2

T

Art. 86
ust. 6

Art. 86. 1.
Okręgowy
inspektor rybołówstwa morskiego
przyznaje, w drodze decyzji, na
dany statek rybacki armatorowi
tego
statku
wykonującemu
rybołówstwo komercyjne punkty,
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o których mowa w art. 126 ust. 1
rozporządzenia nr 404/2011, za
poważne naruszenia przepisów
WPR, o których mowa w art. 42
ust. 1 lit. a rozporządzenia nr
1005/2008,
zwane
dalej
„punktami
za
poważne
naruszenia”.
2. Punkty za poważne
naruszenia
przyznaje
się
armatorowi statku rybackiego w
liczbie określonej w załączniku
XXX do rozporządzenia nr
404/2011.
3. W przypadku gdy
podmiotem, o którym mowa w
art. 92 ust. 2 rozporządzenia nr
1224/2009, jest kapitan statku
rybackiego, okręgowy inspektor
rybołówstwa
morskiego
przyznaje, w drodze decyzji,
punkty za poważne naruszenia
również temu kapitanowi.
4. Punkty za poważne
naruszenia
przyznaje
się
kapitanowi statku rybackiego w
liczbie określonej w załączniku
XXX do rozporządzenia nr
404/2011.
5. W decyzjach, o których
mowa w ust. 1 i 3, rozstrzyga się
również o wymierzeniu kary
pieniężnej za poważne naruszenia
przepisów WPR.
6. Decyzjom, o których
mowa w ust. 1 i 3, w części
dotyczącej przyznania punktów za
poważne naruszenia, nadaje się
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rygor
natychmiastowej
wykonalności.
7. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa, mając na
uwadze
art.
3
ust.
2
rozporządzenia nr 1005/2008,
powtarzalność
naruszeń
przepisów WPR, ich wpływ na
stan żywych zasobów morza i
ekosystemu morskiego, osiągnięte
korzyści finansowe powstałe w
wyniku naruszeń i ich społeczną
szkodliwość określi, w drodze
rozporządzenia
kryteria,
na
podstawie których okręgowy
inspektor rybołówstwa morskiego
będzie dokonywał oceny wagi
stwierdzonego
naruszenia
przepisów WPR, w celu ustalenia,
czy naruszenie ma poważny
charakter.
Art. 4
ust. 1

Systemy inspekcji w porcie
1. W celu zapobiegania połowom NNN oraz odstraszania przed nimi i
eliminowania ich utrzymuje się skuteczny system inspekcji w porcie
statków rybackich z państw trzecich zawijających do portów państw
członkowskich.

T

Art. 114

Art. 114. 1.
Okręgowy
inspektor
rybołówstwa
morskiego:
1)
sprawuje
nadzór
nad
przestrzeganiem przepisów
o rybołówstwie morskim i
o
organizacji
rynku
rybnego, w tym:
a)
wykonuje kontrole, a
także inspekcje, o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1224/2009
oraz
rozporządzeniu
nr
1005/2008,
b)
w
przypadku
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

przywozu produktów
rybołówstwa drogą
morską
realizuje
obowiązki państwa
członkowskiego Unii
Europejskiej,
o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1005/2008;
dokonuje
oceny
wagi
naruszeń przepisów WPR
w ramach wspólnotowego
systemu kontroli;
nakłada kary pieniężne za
naruszenia przepisów o
rybołówstwie morskim oraz
o
organizacji
rynku
rybnego;
przyznaje
punkty
za
poważne naruszenia;
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 7 ust.
2 i 3 rozporządzenia nr
404/2011;
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 14 ust.
5 lub 6;
wykonuje
obowiązki
państwa członkowskiego
Unii
Europejskiej
w
zakresie:
a)
przyjęcia deklaracji,
o której mowa w
art. 8 ust. 1
rozporządzenia nr
1005/2008,
i
przekazywania jej
ministrowi
właściwemu
do
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spraw rybołówstwa,
b)
weryfikacji mocy
silników zgodnie z art. 41
rozporządzenia
nr
1224/2009
– za
pośrednictwem
inspektorów rybołówstwa
morskiego.
2. Okręgowy
inspektor
rybołówstwa
morskiego
przechowuje
dokumenty,
o
których mowa w ust. 1 pkt 7,
przez okres trzech lat.
3. Okręgowi
inspektorzy
rybołówstwa morskiego przy
realizacji
swoich
zadań
współdziałają z organami i
jednostkami
organizacyjnymi
Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych,
Służby
Celnej,
Inspekcji
Handlowej,
Inspekcji
Weterynaryjnej,
Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej
Straży Rybackiej, Społecznej
Straży
Rybackiej,
Straży
Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Policji, kontroli
skarbowej oraz ze strażami
gminnymi,
wojewódzkimi
inspektoratami
ochrony
środowiska,
podmiotami
zarządzającymi
portami
i
przystaniami morskimi i z
terenowymi
organami
administracji
morskiej
z
uwzględnieniem właściwości i
kompetencji tych organów i
jednostek organizacyjnych.
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ust. 2

2. Zabrania się statkom rybackim z państw trzecich wstępu do portów
państw członkowskich, korzystania z usług portowych oraz prowadzenia
operacji wyładunku lub przeładunku w takich portach, o ile statki te nie
spełniają wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu, z
wyjątkiem konieczności skorzystania z usług niezbędnych w
przypadkach siły wyższej lub niebezpieczeństwa w rozumieniu art. 18
UNCLOS ("przypadki siły wyższej lub niebezpieczeństwa").

T

Art. 84
ust. 2 i 3

Art. 84. 1. Kapitan portu
informuje
niezwłocznie
okręgowego
inspektora
rybołówstwa
morskiego
o
otrzymanym zgłoszeniu zamiaru
wejścia do portu statku NNN.
2. Okręgowy
inspektor
rybołówstwa morskiego odmawia
udzielenia zgody na wejście do
portu lub korzystanie z usług
portowych, prowadzenie operacji
wyładunku lub przeładunku, lub
zaopatrywanie w prowiant i w
paliwo oraz świadczenie innych
usług na rzecz statku rybackiego
lub wymianę załogi:
1)
statkom
NNN,
z
zastrzeżeniem pkt 2;
2)
statkom NNN o polskiej
przynależności ̽ jeżeli
portem wejścia nie jest port
macierzysty tego statku;
3)
statkowi rybackiemu o
obcej przynależności innej
niż
przynależność
do
państwa członkowskiego
Unii Europejskiej – jeżeli
portem wejścia nie jest port
wyznaczony
do
prowadzenia
operacji
wyładunku lub przeładunku
produktów rybołówstwa i
świadczenia
usług
portowych.
3. Przepisu ust. 2, nie
stosuje
się
w
przypadku
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wystąpienia siły wyższej lub
jeżeli statek rybacki znajduje się
w niebezpieczeństwie oraz w
przypadku, o którym mowa w art.
37 pkt 11 rozporządzenia nr
1005/2008.
inspektor
4. Okręgowy
rybołówstwa
morskiego
niezwłocznie informuje kapitana
portu oraz kapitana statku
rybackiego o odmowie udzielenia
zgody, o której mowa w ust. 2.
ust. 3

ust. 4

Art. 5
ust. 1

3. Na wodach wspólnotowych zabrania się przeładunków pomiędzy
statkami rybackimi z państw trzecich lub pomiędzy takimi statkami a
statkami rybackimi pływającymi pod banderą państw członkowskich;
przeładunki takie mogą się odbywać jedynie w porcie, zgodnie z
przepisami niniejszego rozdziału.
4. Statkom rybackim pływającym pod banderą państwa członkowskiego
nie zezwala się na przeładunek na morzu poza wodami wspólnotowymi
połowów ze statków rybackich z państw trzecich, chyba że statki te są
zarejestrowane jako transportowce pod auspicjami regionalnej
organizacji zarządzania rybołówstwem.
Wyznaczone porty
1. Państwa członkowskie wyznaczają porty lub wyznaczają miejsca w
pobliżu brzegu, w których dozwolone jest prowadzenie operacji
wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa i świadczenie usług
portowych, o których mowa w art. 4 ust. 2.

N

N

T

Art. 83
ust. 1

Art. 83. 1.
Minister
właściwy do spraw rybołówstwa
wyznacza,
w
drodze
rozporządzenia,
porty
do
prowadzenia operacji wyładunku
lub
przeładunku
produktów
rybołówstwa i świadczenia usług
portowych, o których mowa w art.
5 ust. 1 rozporządzenia nr
1005/2008, mając na względzie
zapewnienie sprawnej kontroli
produktów rybołówstwa oraz
prawidłowe wykonanie przepisów
Unii Europejskiej dotyczących
kontroli produktów rybołówstwa.
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2. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa przekazuje
Komisji Europejskiej wykaz
portów wyznaczonych zgodnie z
ust. 1 oraz jego aktualizacje.
ust. 2

ust. 3

ust. 4

Art. 6
ust. 1

2. Statkom rybackim z państw trzecich zezwala się na dostęp do usług
portowych oraz prowadzenie operacji wyładunku lub przeładunku
wyłącznie w wyznaczonych portach.
3. Nie później niż do dnia 15 stycznia każdego roku państwa
członkowskie przekazują Komisji wykaz wyznaczonych portów.
Komisję powiadamia się o wszelkich zmianach w tym wykazie co
najmniej na 15 dni przed wejściem takich zmian w życie.

N

4. Komisja niezwłocznie publikuje wykaz wyznaczonych portów w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na swojej stronie
internetowej.
Uprzednie powiadomienie
1. Kapitanowie statków rybackich z państw trzecich lub ich
przedstawiciele
przekazują
właściwym
organom
państwa
członkowskiego, z którego wyznaczonego portu lub urządzeń
wyładunkowych zamierzają skorzystać, co najmniej na 3 dni robocze

N

T

Art. 83
ust. 2

Art. 83. 1.
Minister
właściwy do spraw rybołówstwa
wyznacza,
w
drodze
rozporządzenia,
porty
do
prowadzenia operacji wyładunku
lub
przeładunku
produktów
rybołówstwa i świadczenia usług
portowych, o których mowa w art.
5 ust. 1 rozporządzenia nr
1005/2008, mając na względzie
zapewnienie sprawnej kontroli
produktów rybołówstwa oraz
prawidłowe wykonanie przepisów
Unii Europejskiej dotyczących
kontroli produktów rybołówstwa.
2. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa przekazuje
Komisji Europejskiej wykaz
portów wyznaczonych zgodnie z
ust. 1 oraz jego aktualizacje.

N
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ust. 2

ust. 3

przed przewidywanym czasem przybycia do portu następujące
informacje:
a)
identyfikacja statku;
b)
nazwa wyznaczonego portu przeznaczenia oraz cel przybycia,
wyładunku, przeładunku lub dostępu do usług;
c)
upoważnienie do połowów lub, w stosownych przypadkach,
upoważnienie do pomocy przy operacjach połowowych lub
upoważnienie do przeładunku produktów rybołówstwa;
d)
data rejsu połowowego;
e)
przewidywana data i godzina przybycia do portu;
f)
ilości poszczególnych gatunków zatrzymane na pokładzie lub, w
stosownych przypadkach, sprawozdanie, w którym stwierdza się
niezatrzymywanie ich na pokładzie;
g)
strefa lub strefy, w których dokonano połowu lub miał miejsce
przeładunek, niezależnie od tego, czy znajdują się na wodach
wspólnotowych, w strefach znajdujących się pod jurysdykcją lub
zwierzchnictwem państwa trzeciego, czy na pełnym morzu;
h)
ilości poszczególnych gatunków, które będą podlegać
wyładunkowi lub przeładunkowi.
Kapitanowie statków rybackich z państw trzecich lub ich przedstawiciele
są zwolnieni z obowiązku przekazywania informacji, o których mowa w
lit. a), c), d), g) i h), jeżeli zgodnie z rozdziałem III dla całego połowu,
który będzie wyładowywany lub przeładowywany na terytorium
Wspólnoty, zostało zatwierdzone świadectwo połowowe.
2. Jeżeli statek rybacki z państwa trzeciego przewozi na pokładzie
produkty rybołówstwa, do powiadomienia, o którym mowa w ust. 1,
dołączane jest świadectwo połowowe zatwierdzone zgodnie z
rozdziałem III. Przepisy art. 13 w sprawie uznawania dokumentów
połowowych lub formularzy kontroli przez państwo portu, które
wchodzą w skład systemów dokumentacji połowowej lub systemów
kontroli w porcie przyjętych przez regionalne organizacje zarządzania
rybołówstwem, stosuje się odpowiednio.
3. Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 54 ust. 2, Komisja może
zwolnić niektóre kategorie statków rybackich z państw trzecich z
obowiązku, o którym mowa w ust. 1, na czas określony z możliwością
przedłużenia lub może przewidzieć inny termin na powiadomienie z
uwzględnieniem między innymi rodzaju produktów rybołówstwa,
odległości pomiędzy łowiskami, miejsc wyładunku i portów, w których
dane statki są zarejestrowane lub zaewidencjonowane.

N
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ust. 4

Art. 7
ust. 1

4. Niniejszy artykuł stosuje się bez uszczerbku dla szczególnych
postanowień umów w sprawie połowów zawartych pomiędzy Wspólnotą
a państwami trzecimi.
Zezwolenie
1. Bez uszczerbku dla art. 37 pkt 5, statek rybacki z państwa trzeciego
otrzymuje zezwolenie na wstęp do portu jedynie w przypadku, gdy
informacje określone w art. 6 ust. 1 są kompletne i, jeżeli statek z
państwa trzeciego przewozi na pokładzie produkty rybołówstwa, gdy
towarzyszy im świadectwo połowowe, o którym mowa w art. 6 ust. 2.

N

T

Art. 82
pkt. 1
Art. 84
ust. 1

Art. 82.
Okręgowy
inspektor rybołówstwa morskiego
jest właściwy w sprawach
wyrażania zgody na:
1)
wejście
do
portu
wyznaczonego
do
prowadzenia
operacji
wyładunku lub przeładunku
produktów rybołówstwa i
świadczenia
usług
portowych
statku
rybackiego:
o
obcej
a)
przynależności innej
niż przynależność do
państwa
członkowskiego Unii
Europejskiej oraz
b)
znajdującego się we
wspólnotowym
wykazie
statków
prowadzących
połowy
nielegalne,
nieraportowane
i
nieuregulowane,
o
którym mowa w art.
27
ust.
1
rozporządzenia
nr
1005/2008, zwanego
dalej
„statkiem
NNN”;
2)
zaopatrywanie w prowiant i
w paliwo oraz świadczenia
innych usług na rzecz
statku rybackiego o obcej
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3)

4)

ust. 2

ust. 3

2. Udzielenie zezwolenia na rozpoczęcie wyładunku lub przeładunku w
porcie jest uzależniane od sprawdzenia zgodnie z przepisami ust. 1, czy
przedstawione informacje są kompletne, oraz - w stosownych
przypadkach - od inspekcji przeprowadzanej zgodnie z sekcją 2.
3. W drodze odstępstwa od ust. 1 i 2 niniejszego artykułu państwo
członkowskie portu może zezwolić na wstęp do portu i na całkowity lub
częściowy wyładunek, pomimo tego, że informacje określone w art. 6
ust. 1 są niekompletne lub trwa ich sprawdzanie lub weryfikacja, jednak
w takich przypadkach przechowuje produkty rybołówstwa pod kontrolą
właściwych organów. Produkty rybołówstwa zostają zwolnione w celu
sprzedaży, przekazania lub przewozu dopiero po otrzymaniu informacji
określonych w art. 6 ust. 1 lub po zakończeniu procesu sprawdzania lub
weryfikacji. Jeżeli w ciągu 14 dni od wyładunku proces ten nie zostanie
zakończony, państwo członkowskie portu może skonfiskować produkty
rybołówstwa i pozbyć się ich zgodnie z przepisami krajowymi. Koszty
przechowywania są ponoszone przez dane podmioty.

przynależności innej niż
przynależność do państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej oraz statku
NNN;
wymianę załogi statku
rybackiego
o
obcej
przynależności innej niż
przynależność do państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej oraz statku
NNN;
wejście do portu statku
NNN w przypadku, o
którym mowa w art. 37 pkt
11
rozporządzenia
nr
1005/2008.

N

T

Art. 85
ust. 2-4

Art. 85. 1.
Okręgowy
inspektor rybołówstwa morskiego
niezwłocznie
informuje
granicznego lekarza weterynarii i
organy celne, właściwe ze
względu na miejsce położenia
portu o wejściu do tego portu
statku rybackiego o obcej
przynależności
innej
niż
przynależność
do
państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej oraz statku NNN.
2. W
przypadku
określonym w art. 7 ust. 3
rozporządzenia nr 1005/2008,
okręgowy inspektor rybołówstwa
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morskiego wydaje niezwłocznie,
w drodze decyzji, zgodę na
całkowity
lub
częściowy
wyładunek
produktów
rybołówstwa i przesyła kopię tej
decyzji
organom
celnym
właściwym ze względu na
miejsce
położenia
portu
wyładunku.
3. W przypadku, o którym
mowa w ust. 2, produkty
rybołówstwa
pozostają
pod
dozorem celnym.
4. Jeżeli w terminie 14 dni
od zakończenia wyładunku proces
sprawdzania lub weryfikacji, o
którym mowa w art. 7 ust. 3
rozporządzenia nr 1005/2008, nie
został zakończony, okręgowy
inspektor rybołówstwa przekazuje
informację o tym do organu
celnego właściwego ze względu
na miejsce położenia portu
wyładunku.
Art. 8
ust. 1

Rejestrowanie operacji wyładunku lub przeładunku
1. Kapitanowie statków rybackich z państw trzecich lub ich
przedstawiciele przedkładają organom państwa członkowskiego, z
którego wyznaczonych portów lub urządzeń wyładunkowych lub
przeładunkowych korzystają - jeżeli to możliwe w formie elektronicznej
przed wyładunkiem lub przeładunkiem - deklarację wskazującą ilość
produktów rybołówstwa, które mają być wyładowane lub przeładowane,
w podziale na gatunki, oraz datę i miejsce każdego połowu. Za zgodność
z prawdą takich deklaracji odpowiadają kapitanowie i ich
przedstawiciele.

T

Art. 114
ust. 1
pkt 8
lit. a

Okręgowy
Art. 114. 1.
inspektor
rybołówstwa
morskiego:
1)
sprawuje
nadzór
nad
przestrzeganiem przepisów
o rybołówstwie morskim i
o
organizacji
rynku
rybnego, w tym:
a)
wykonuje kontrole, a
także inspekcje, o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1224/2009
oraz
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

rozporządzeniu
nr
1005/2008,
b)
w
przypadku
przywozu produktów
rybołówstwa drogą
morską
realizuje
obowiązki państwa
członkowskiego Unii
Europejskiej,
o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1005/2008;
dokonuje
oceny
wagi
naruszeń przepisów WPR
w ramach wspólnotowego
systemu kontroli;
nakłada kary pieniężne za
naruszenia przepisów o
rybołówstwie morskim oraz
o
organizacji
rynku
rybnego;
przyznaje
punkty
za
poważne naruszenia;
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 7 ust.
2 i 3 rozporządzenia nr
404/2011;
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 14 ust.
5 lub 6;
wykonuje
obowiązki
państwa członkowskiego
Unii
Europejskiej
w
zakresie:
a)
przyjęcia deklaracji,
o której mowa w
art. 8 ust. 1
rozporządzenia nr
1005/2008,
i
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przekazywania jej
ministrowi
właściwemu
do
spraw rybołówstwa,
b)
weryfikacji mocy
silników zgodnie z art. 41
rozporządzenia
nr
1224/2009
– za
pośrednictwem
inspektorów rybołówstwa
morskiego.
2. Okręgowy
inspektor
rybołówstwa
morskiego
przechowuje
dokumenty,
o
których mowa w ust. 1 pkt 7,
przez okres trzech lat.
3. Okręgowi
inspektorzy
rybołówstwa morskiego przy
realizacji
swoich
zadań
współdziałają z organami i
jednostkami
organizacyjnymi
Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych,
Służby
Celnej,
Inspekcji
Handlowej,
Inspekcji
Weterynaryjnej,
Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej
Straży Rybackiej, Społecznej
Straży
Rybackiej,
Straży
Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Policji, kontroli
skarbowej oraz ze strażami
gminnymi,
wojewódzkimi
inspektoratami
ochrony
środowiska,
podmiotami
zarządzającymi
portami
i
przystaniami morskimi i z
terenowymi
organami
administracji
morskiej
z
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uwzględnieniem właściwości
kompetencji tych organów
jednostek organizacyjnych.
ust. 2

2. Państwa członkowskie przechowują oryginały deklaracji, o których
mowa w ust. 1, lub ich wydruki, jeżeli są one przekazywane w formie
elektronicznej, przez okres trzech lat lub dłużej zgodnie z przepisami
krajowymi.

T

Art. 114
ust. 2

i
i

Okręgowy
Art. 114. 1.
inspektor
rybołówstwa
morskiego:
1)
sprawuje
nadzór
nad
przestrzeganiem przepisów
o rybołówstwie morskim i
o
organizacji
rynku
rybnego, w tym:
wykonuje kontrole, a
a)
także inspekcje, o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1224/2009
oraz
rozporządzeniu
nr
1005/2008,
b)
w
przypadku
przywozu produktów
rybołówstwa drogą
morską
realizuje
obowiązki państwa
członkowskiego Unii
Europejskiej,
o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1005/2008;
2)
dokonuje
oceny
wagi
naruszeń przepisów WPR
w ramach wspólnotowego
systemu kontroli;
3)
nakłada kary pieniężne za
naruszenia przepisów o
rybołówstwie morskim oraz
o
organizacji
rynku
rybnego;
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4)

przyznaje
punkty
za
poważne naruszenia;
5)
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 7 ust.
2 i 3 rozporządzenia nr
404/2011;
6)
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 14 ust.
5 lub 6;
7)
wykonuje
obowiązki
państwa członkowskiego
Unii
Europejskiej
w
zakresie:
a)
przyjęcia deklaracji,
o której mowa w
art. 8 ust. 1
rozporządzenia nr
1005/2008,
i
przekazywania jej
ministrowi
właściwemu
do
spraw rybołówstwa,
b)
weryfikacji mocy
silników zgodnie z art. 41
rozporządzenia
nr
1224/2009
– za
pośrednictwem
inspektorów rybołówstwa
morskiego.
2. Okręgowy
inspektor
rybołówstwa
morskiego
przechowuje
dokumenty,
o
których mowa w ust. 1 pkt 7,
przez okres trzech lat.
3. Okręgowi
inspektorzy
rybołówstwa morskiego przy
realizacji
swoich
zadań
współdziałają z organami i
jednostkami
organizacyjnymi
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Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych,
Służby
Celnej,
Inspekcji
Handlowej,
Inspekcji
Weterynaryjnej,
Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej
Straży Rybackiej, Społecznej
Straży
Rybackiej,
Straży
Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Policji, kontroli
skarbowej oraz ze strażami
gminnymi,
wojewódzkimi
inspektoratami
ochrony
środowiska,
podmiotami
zarządzającymi
portami
i
przystaniami morskimi i z
terenowymi
organami
administracji
morskiej
z
uwzględnieniem właściwości i
kompetencji tych organów i
jednostek organizacyjnych.
ust. 3

ust. 4

Art. 9
ust. 1

3. Procedury składania deklaracji wyładunku i przeładunku oraz
formularze są określane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 54
ust. 2.
4. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję drogą elektroniczną
przed końcem pierwszego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego o
ilościach wyładowanych lub przeładowanych w ich portach przez statki
rybackie z państw trzecich w poprzednim kwartale.
Zasady ogólne
1. Państwa członkowskie przeprowadzają inspekcje w swoich
wyznaczonych portach w odniesieniu do co najmniej 5 % operacji
wyładunku i przeładunku dokonywanych każdego roku przez statki
rybackie z państw trzecich, zgodnie z poziomami referencyjnymi
ustalonymi przy zastosowaniu procedury, o której mowa w art. 54 ust. 2,
zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem, bez uszczerbku dla wyższych
progów przyjętych przez regionalne organizacje zarządzania
rybołówstwem.

T/N

N

T

Art. 114
ust. 1
pkt 1

Art. 114. 1.
Okręgowy
inspektor
rybołówstwa
morskiego:
1)
sprawuje
nadzór
nad
przestrzeganiem przepisów
o rybołówstwie morskim i
o
organizacji
rynku
rybnego, w tym:
a)
wykonuje kontrole, a
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

także inspekcje, o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1224/2009
oraz
rozporządzeniu
nr
1005/2008,
w
przypadku
b)
przywozu produktów
rybołówstwa drogą
morską
realizuje
obowiązki państwa
członkowskiego Unii
Europejskiej,
o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1005/2008;
dokonuje
oceny
wagi
naruszeń przepisów WPR
w ramach wspólnotowego
systemu kontroli;
nakłada kary pieniężne za
naruszenia przepisów o
rybołówstwie morskim oraz
o
organizacji
rynku
rybnego;
przyznaje
punkty
za
poważne naruszenia;
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 7 ust.
2 i 3 rozporządzenia nr
404/2011;
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 14 ust.
5 lub 6;
wykonuje
obowiązki
państwa członkowskiego
Unii
Europejskiej
w
zakresie:
a)
przyjęcia deklaracji,
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o której mowa w
art. 8 ust. 1
rozporządzenia nr
1005/2008,
i
przekazywania jej
ministrowi
właściwemu
do
spraw rybołówstwa,
b)
weryfikacji mocy
silników zgodnie z art. 41
rozporządzenia
nr
1224/2009
– za
pośrednictwem
inspektorów rybołówstwa
morskiego.
2. Okręgowy
inspektor
rybołówstwa
morskiego
przechowuje
dokumenty,
o
których mowa w ust. 1 pkt 7,
przez okres trzech lat.
3. Okręgowi
inspektorzy
rybołówstwa morskiego przy
realizacji
swoich
zadań
współdziałają z organami i
jednostkami
organizacyjnymi
Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych,
Służby
Celnej,
Inspekcji
Handlowej,
Inspekcji
Weterynaryjnej,
Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej
Straży Rybackiej, Społecznej
Straży
Rybackiej,
Straży
Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Policji, kontroli
skarbowej oraz ze strażami
gminnymi,
wojewódzkimi
inspektoratami
ochrony
środowiska,
podmiotami
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zarządzającymi
portami
i
przystaniami morskimi i z
terenowymi
organami
administracji
morskiej
z
uwzględnieniem właściwości i
kompetencji tych organów i
jednostek organizacyjnych.
ust. 2

Art. 10
ust. 1

2. Następujące statki rybackie są poddawane inspekcjom we wszystkich
przypadkach:
a)
statki rybackie zaobserwowane zgodnie z art. 48;
b)
statki rybackie zgłoszone w powiadomieniu wystosowanym w
ramach wspólnotowego systemu ostrzegania zgodnie z rozdziałem
IV;
c)
statki rybackie, które Komisja zgodnie z art. 25 zidentyfikowała
jako przypuszczalnie prowadzące połowy NNN;
d)
statki rybackie znajdujące się w wykazie statków prowadzących
połowy NNN, przyjętym przez regionalną organizację zarządzania
rybołówstwem i zgłoszonym państwom członkowskim zgodnie z
art. 30.
Procedura inspekcji
1. Urzędnikom odpowiedzialnym za inspekcje (zwanym dalej
"inspektorami") umożliwia się przeprowadzenie kontroli wszystkich
odpowiednich stref, pokładów i pomieszczeń statku rybackiego, połowu
(przetworzonego lub nieprzetworzonego), sieci lub innych narzędzi,
wyposażenia oraz wszelkich odpowiednich dokumentów, które
inspektorzy uznają za niezbędne w celu zweryfikowania zgodności z
obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi lub
międzynarodowymi środkami zarządzania i ochrony. Inspektorzy mogą
również przepytywać osoby, które mogą dysponować informacjami
związanymi z przedmiotem inspekcji.

T

Art. 114
ust. 1
pkt 1

T

Art. 116

j.w.

Art. 116. 1.
W
czasie
wykonywania
czynności
kontrolnych i inspekcji, inspektor
rybołówstwa
morskiego
jest
uprawniony do:
1)
wejścia na pokład statku
rybackiego oraz statku przy
użyciu którego wykonuje
się
rybołówstwo
rekreacyjne
,
kontroli
dokumentów tożsamości,
dziennika
połowowego,
dokumentu przewozowego
oraz
dokumentów
uprawniających
do
wykonywania rybołówstwa
morskiego;
2)
sprawdzania,
czy
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3)

4)
5)

6)
7)

rybołówstwo morskie jest
wykonywane zgodnie z
obowiązującymi
przepisami, w tym z
umowami
międzynarodowymi
i
porozumieniami, których
Rzeczpospolita Polska jest
stroną;
kontroli
narzędzi
połowowych i złowionych
organizmów morskich;
kontroli w zakresie obrotu
produktami rybołówstwa;
kontroli pomieszczeń
statków,
środków
transportu,
magazynów,
przetwórni
i
innych
pomieszczeń służących do
przechowywania
organizmów morskich na
lądzie;
żądania pisemnych lub
ustnych wyjaśnień;
wykonywania
innych
czynności niezbędnych do
przeprowadzenia kontroli, a
w
przypadkach
uzasadnionego podejrzenia
naruszenia
przepisów
ustawy – do zatrzymania:
a)
dokumentów,
o
których mowa w pkt
1,
z
wyjątkiem
dokumentów
tożsamości,
b)
organizmów
morskich i narzędzi
połowowych oraz ich
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zabezpieczenia;
żądania skierowania statku
rybackiego do najbliższego
portu;
9) żądania zaprzestania połowów
w ramach wykonywania
rybołówstwa komercyjnego,
w tym wybrania z wody
narzędzi
połowowych
używanych do połowów.
2.
Jeżeli
w
czasie
wykonywania
czynności
kontrolnych
zachodzi
uzasadnione
podejrzenie
naruszenia
przepisów
o
rybołówstwie morskim inspektor
rybołówstwa morskiego może
zatrzymać statek rybacki o
polskiej przynależności, o ile nie
zachodzą przesłanki, o których
mowa w art. 103 rozporządzenia
nr 404/2011.
8)

ust. 2

ust. 3

2. Inspekcje uwzględniają monitorowanie całych operacji wyładunku lub
przeładunku i obejmują kontrole krzyżowe pozwalające porównać ilości
poszczególnych gatunków zarejestrowane w uprzednim powiadomieniu
o wyładunku z wyładowanymi lub przeładowanymi ilościami
poszczególnych gatunków.
3. Inspektorzy podpisują sprawozdania z inspekcji w obecności kapitana
statku rybackiego, który ma prawo dodać lub sprawić, że zostaną dodane
wszelkie informacje uznane przez niego za istotne. Inspektorzy
odnotowują w dzienniku pokładowym przeprowadzenie inspekcji.

T

Art. 116

T

Art. 120
ust. 2-6

j.w.

Po
Art. 120. 1.
zakończeniu
czynności
kontrolnych
inspektor
rybołówstwa
morskiego
sporządza protokół, który zawiera
w szczególności:
1)
datę jego sporządzenia;
2)
imię
i
nazwisko
wykonującego czynności
kontrolne;
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3)

dane dotyczące podmiotu
kontrolowanego;
4)
oznaczenie
miejsca
kontroli, a w przypadku
kontroli statku rybackiego
oznakę rybacką tego statku;
opis
czynności
5)
kontrolnych;
6)
stwierdzone
naruszenia
przepisów o rybołówstwie
morskim.
2. Protokół,
o
którym
mowa w ust. 1, podpisują
inspektor rybołówstwa morskiego
oraz podmiot kontrolowany albo
inna osoba upoważniona do
występowania w imieniu tego
podmiotu.
3. Podmiot, o którym mowa
w ust. 2, ma prawo wnieść
zastrzeżenia do treści protokołu w
terminie 7 dni od
dnia
przedłożenia mu protokołu do
podpisu.
4. W protokole umieszcza
się informację o braku zastrzeżeń
albo
o
wniesionych
zastrzeżeniach lub o odmowie
podpisania protokołu.
5. W razie uwzględnienia
zastrzeżeń inspektor rybołówstwa
morskiego uzupełnia protokół.
6. Odmowa
podpisania
protokołu
przez
podmiot
kontrolowany
nie
stanowi
przeszkody
do
podpisania
protokołu przez inspektora.
7. Protokół sporządza się w
dwóch egzemplarzach, z których
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jeden przekazuje się podmiotowi
kontrolowanemu.
ust. 4

4. Egzemplarz sprawozdania z inspekcji przekazuje się kapitanowi statku
rybackiego, który może przekazać go właścicielowi.

T

Art. 120
ust. 7

Po
Art. 120. 1.
zakończeniu
czynności
kontrolnych
inspektor
rybołówstwa
morskiego
sporządza protokół, który zawiera
w szczególności:
1)
datę jego sporządzenia;
2)
imię
i
nazwisko
wykonującego czynności
kontrolne;
3)
dane dotyczące podmiotu
kontrolowanego;
4)
oznaczenie
miejsca
kontroli, a w przypadku
kontroli statku rybackiego
oznakę rybacką tego statku;
opis
czynności
5)
kontrolnych;
6)
stwierdzone
naruszenia
przepisów o rybołówstwie
morskim.
2. Protokół,
o
którym
mowa w ust. 1, podpisują
inspektor rybołówstwa morskiego
oraz podmiot kontrolowany albo
inna osoba upoważniona do
występowania w imieniu tego
podmiotu.
3. Podmiot, o którym mowa
w ust. 2, ma prawo wnieść
zastrzeżenia do treści protokołu w
terminie 7 dni od
dnia
przedłożenia mu protokołu do
podpisu.
4. W protokole umieszcza
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się informację o braku zastrzeżeń
albo
o
wniesionych
zastrzeżeniach lub o odmowie
podpisania protokołu.
5. W razie uwzględnienia
zastrzeżeń inspektor rybołówstwa
morskiego uzupełnia protokół.
6. Odmowa
podpisania
protokołu
przez
podmiot
kontrolowany
nie
stanowi
przeszkody
do
podpisania
protokołu przez inspektora.
7. Protokół sporządza się w
dwóch egzemplarzach, z których
jeden przekazuje się podmiotowi
kontrolowanemu.
ust. 5

Art. 11
ust. 1

5. Kapitan współpracuje i pomaga w prowadzeniu inspekcji statku
rybackiego oraz nie może utrudniać pracy ani zastraszać inspektorów
oraz zakłócać wykonywania ich obowiązków.
Postępowanie w przypadku naruszeń
1. Jeśli informacje zebrane podczas inspekcji stanowią w ocenie
inspektora dowód, że statek rybacki prowadził połowy NNN zgodnie z
kryteriami określonymi w art. 3, inspektor:
a)
odnotowuje domniemane naruszenie w sprawozdaniu z inspekcji;
b)
podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić
zabezpieczenie dowodów odnoszących się do takiego
domniemanego naruszenia;
c)
niezwłocznie przekazuje sprawozdanie z inspekcji właściwemu
organowi.

N

T

Art. 120
ust. 1

Art. 120. 1.
Po
zakończeniu
czynności
kontrolnych
inspektor
rybołówstwa
morskiego
sporządza protokół, który zawiera
w szczególności:
1)
datę jego sporządzenia;
2)
imię
i
nazwisko
wykonującego czynności
kontrolne;
3)
dane dotyczące podmiotu
kontrolowanego;
4)
oznaczenie
miejsca
kontroli, a w przypadku
kontroli statku rybackiego
oznakę rybacką tego statku;
opis
czynności
5)
kontrolnych;
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6)

stwierdzone
naruszenia
przepisów o rybołówstwie
morskim.
2. Protokół,
o
którym
mowa w ust. 1, podpisują
inspektor rybołówstwa morskiego
oraz podmiot kontrolowany albo
inna osoba upoważniona do
występowania w imieniu tego
podmiotu.
3. Podmiot, o którym mowa
w ust. 2, ma prawo wnieść
zastrzeżenia do treści protokołu w
terminie 7 dni od
dnia
przedłożenia mu protokołu do
podpisu.
4. W protokole umieszcza
się informację o braku zastrzeżeń
albo
o
wniesionych
zastrzeżeniach lub o odmowie
podpisania protokołu.
5. W razie uwzględnienia
zastrzeżeń inspektor rybołówstwa
morskiego uzupełnia protokół.
6. Odmowa
podpisania
protokołu
przez
podmiot
kontrolowany
nie
stanowi
przeszkody
do
podpisania
protokołu przez inspektora.
7. Protokół sporządza się w
dwóch egzemplarzach, z których
jeden przekazuje się podmiotowi
kontrolowanemu.
ust. 2

2. Jeżeli wyniki inspekcji stanowią dowód na to, że statek rybacki z
państwa trzeciego prowadził połowy NNN zgodnie z kryteriami
określonymi w art. 3, właściwy organ państwa członkowskiego portu nie
zezwala takiemu statkowi na wyładunek lub przeładunek jego połowu.

T

Art. 84
ust. 2

Art. 84. 1. Kapitan portu
informuje
niezwłocznie
okręgowego
inspektora
rybołówstwa
morskiego
o
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otrzymanym zgłoszeniu zamiaru
wejścia do portu statku NNN.
2. Okręgowy
inspektor
rybołówstwa morskiego odmawia
udzielenia zgody na wejście do
portu lub korzystanie z usług
portowych, prowadzenie operacji
wyładunku lub przeładunku, lub
zaopatrywanie w prowiant i w
paliwo oraz świadczenie innych
usług na rzecz statku rybackiego
lub wymianę załogi:
1)
statkom
NNN,
z
zastrzeżeniem pkt 2;
2)
statkom NNN o polskiej
przynależności ̽ jeżeli
portem wejścia nie jest port
macierzysty tego statku;
statkowi rybackiemu o
3)
obcej przynależności innej
niż
przynależność
do
państwa członkowskiego
Unii Europejskiej – jeżeli
portem wejścia nie jest port
wyznaczony
do
prowadzenia
operacji
wyładunku lub przeładunku
produktów rybołówstwa i
świadczenia
usług
portowych.
3. Przepisu ust. 2, nie
stosuje
się
w
przypadku
wystąpienia siły wyższej lub
jeżeli statek rybacki znajduje się
w niebezpieczeństwie oraz w
przypadku, o którym mowa w art.
37 pkt 11 rozporządzenia nr
1005/2008.
4. Okręgowy
inspektor
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rybołówstwa
morskiego
niezwłocznie informuje kapitana
portu oraz kapitana statku
rybackiego o odmowie udzielenia
zgody, o której mowa w ust. 2.
ust. 3

3. Państwo członkowskie przeprowadzające inspekcję niezwłocznie
powiadamia Komisję lub wyznaczony przez nią organ o swojej decyzji o
nieudzieleniu zezwolenia na operacje wyładunku lub przeładunku,
podjętej na podstawie ust. 2, dołączając do niej egzemplarz
sprawozdania z inspekcji; Komisja lub wyznaczony przez nią organ
niezwłocznie wysyła sprawozdanie do właściwego organu państwa
bandery statku rybackiego będącego przedmiotem inspekcji, z kopią do
państwa lub państw bandery statków, z których dokonano przeładunku
na statek rybacki, jeżeli statek rybacki będący przedmiotem inspekcji
prowadził operacje przeładunku. W stosownych przypadkach
egzemplarz powiadomienia przekazuje się również sekretarzowi
wykonawczemu regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem,
której kompetencje obejmują obszar, na którym dokonano połowu.

T

Art. 114
ust. 1
pkt 1
lit. b

Art. 114. 1.
Okręgowy
inspektor
rybołówstwa
morskiego:
1)
sprawuje
nadzór
nad
przestrzeganiem przepisów
o rybołówstwie morskim i
o
organizacji
rynku
rybnego, w tym:
a)
wykonuje kontrole, a
także inspekcje, o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1224/2009
oraz
rozporządzeniu
nr
1005/2008,
w
przypadku
b)
przywozu produktów
rybołówstwa drogą
morską
realizuje
obowiązki państwa
członkowskiego Unii
Europejskiej,
o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1005/2008;
2)
dokonuje
oceny
wagi
naruszeń przepisów WPR
w ramach wspólnotowego
systemu kontroli;
3)
nakłada kary pieniężne za
naruszenia przepisów o
rybołówstwie morskim oraz
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o
organizacji
rynku
rybnego;
4)
przyznaje
punkty
za
poważne naruszenia;
5)
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 7 ust.
2 i 3 rozporządzenia nr
404/2011;
6)
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 14 ust.
5 lub 6;
7)
wykonuje
obowiązki
państwa członkowskiego
Unii
Europejskiej
w
zakresie:
a)
przyjęcia deklaracji,
o której mowa w
art. 8 ust. 1
rozporządzenia nr
1005/2008,
i
przekazywania jej
ministrowi
właściwemu
do
spraw rybołówstwa,
b)
weryfikacji mocy
silników zgodnie z art. 41
rozporządzenia
nr
1224/2009
pośrednictwem
– za
inspektorów rybołówstwa
morskiego.
2. Okręgowy
inspektor
rybołówstwa
morskiego
przechowuje
dokumenty,
o
których mowa w ust. 1 pkt 7,
przez okres trzech lat.
3. Okręgowi
inspektorzy
rybołówstwa morskiego przy
realizacji
swoich
zadań
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współdziałają z organami i
jednostkami
organizacyjnymi
Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych,
Służby
Celnej,
Inspekcji
Handlowej,
Inspekcji
Weterynaryjnej,
Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej
Straży Rybackiej, Społecznej
Straży
Rybackiej,
Straży
Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Policji, kontroli
skarbowej oraz ze strażami
gminnymi,
wojewódzkimi
inspektoratami
ochrony
środowiska,
podmiotami
zarządzającymi
portami
i
przystaniami morskimi i z
terenowymi
organami
administracji
morskiej
z
uwzględnieniem właściwości i
kompetencji tych organów i
jednostek organizacyjnych.
ust. 4

4. W przypadku gdy domniemanego naruszenia dopuszczono się na
pełnym morzu, państwo członkowskie portu współpracuje z państwem
bandery przy przeprowadzaniu dochodzenia w sprawie tego naruszenia,
a w stosownych przypadkach stosuje również kary przewidziane prawem
tego państwa członkowskiego portu, pod warunkiem że zgodnie z
prawem międzynarodowym państwo bandery wyraźnie zgodziło się na
przekazanie swojej jurysdykcji. Ponadto w przypadku gdy
domniemanego naruszenia dopuszczono się na wodach morskich
państwa trzeciego, państwo członkowskie portu współpracuje też z
państwem nadbrzeżnym przy przeprowadzaniu dochodzenia i, w
stosownych przypadkach, stosuje kary przewidziane prawem tego
państwa członkowskiego portu, pod warunkiem że zgodnie z prawem
międzynarodowym właściwe państwo nadbrzeżne wyraźnie zgodziło się
na przekazanie swojej jurysdykcji.

T

Art. 114
ust. 1
pkt 1
lit. b

j.w.
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Art. 12
ust. 1
ust. 2

ust. 3

Świadectwa połowowe
1. Zabrania się przywozu do Wspólnoty produktów rybołówstwa
pozyskanych w drodze połowów NNN.
2. W celu zapewnienia skuteczności zakazu wprowadzonego w ust. 1
produkty rybołówstwa można przywozić na terytorium Wspólnoty
wyłącznie w przypadku, gdy towarzyszy im świadectwo połowowe
zgodne z niniejszym rozporządzeniem.
3. Świadectwo połowowe, o którym mowa w ust. 2, zatwierdzane jest
przez państwo bandery statku rybackiego lub statków rybackich
prowadzących połowy, w wyniku których uzyskano produkty
rybołówstwa. Stosowane jest ono w celu zaświadczenia, że połowy te
były prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i
wykonawczymi oraz międzynarodowymi środkami ochrony i
zarządzania.

N

N

T

Art. 114
ust.1
pkt. 1
lit. b

Art. 114. 1.
Okręgowy
inspektor
rybołówstwa
morskiego:
1)
sprawuje
nadzór
nad
przestrzeganiem przepisów
o rybołówstwie morskim i
o
organizacji
rynku
rybnego, w tym:
a)
wykonuje kontrole, a
także inspekcje, o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1224/2009
oraz
rozporządzeniu
nr
1005/2008,
w
przypadku
b)
przywozu produktów
rybołówstwa drogą
morską
realizuje
obowiązki państwa
członkowskiego Unii
Europejskiej,
o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1005/2008;
2)
dokonuje
oceny
wagi
naruszeń przepisów WPR
w ramach wspólnotowego
systemu kontroli;
3)
nakłada kary pieniężne za
naruszenia przepisów o
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rybołówstwie morskim oraz
o
organizacji
rynku
rybnego;
4)
przyznaje
punkty
za
poważne naruszenia;
5)
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 7 ust.
2 i 3 rozporządzenia nr
404/2011;
6)
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 14 ust.
5 lub 6;
7)
wykonuje
obowiązki
państwa członkowskiego
Unii
Europejskiej
w
zakresie:
a)
przyjęcia deklaracji,
o której mowa w
art. 8 ust. 1
rozporządzenia nr
1005/2008,
i
przekazywania jej
ministrowi
właściwemu
do
spraw rybołówstwa,
b)
weryfikacji mocy
silników zgodnie z art. 41
rozporządzenia
nr
1224/2009
– za
pośrednictwem
inspektorów rybołówstwa
morskiego.
2. Okręgowy
inspektor
rybołówstwa
morskiego
przechowuje
dokumenty,
o
których mowa w ust. 1 pkt 7,
przez okres trzech lat.
inspektorzy
3. Okręgowi
rybołówstwa morskiego przy
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realizacji
swoich
zadań
współdziałają z organami i
jednostkami
organizacyjnymi
Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych,
Służby
Celnej,
Inspekcji
Handlowej,
Inspekcji
Weterynaryjnej,
Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej
Straży Rybackiej, Społecznej
Straży
Rybackiej,
Straży
Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Policji, kontroli
skarbowej oraz ze strażami
gminnymi,
wojewódzkimi
inspektoratami
ochrony
środowiska,
podmiotami
zarządzającymi
portami
i
przystaniami morskimi i z
terenowymi
organami
administracji
morskiej
z
uwzględnieniem właściwości i
kompetencji tych organów i
jednostek organizacyjnych.
ust. 4

ust. 5

4. Świadectwo
połowowe
zawiera
wszystkie
informacje
wyszczególnione we wzorze znajdującym się w załączniku II i jest
zatwierdzane przez organ publiczny państwa bandery posiadający
niezbędne kompetencje do potwierdzania prawdziwości tych informacji.
W porozumieniu z państwami bandery w ramach współpracy określonej
w art. 20 ust. 4 świadectwo połowowe może być wystawiane,
zatwierdzane lub przekazywane w formie elektronicznej lub może być
zastąpione przez elektroniczny system identyfikowalności zapewniający
taki sam poziom kontroli przez organy.
5. Zamieszczony w załączniku I wykaz produktów wyłączonych z
zakresu stosowania świadectwa połowowego może podlegać
przeglądowi co roku na podstawie wyników informacji zebranych na
mocy rozdziałów II, III, IV, V, VIII, X i XII i może być zmieniany
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 54 ust. 2.

T

Art. 114
ust.1
pkt. 1
lit. b

j.w.

N
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Art. 13
ust. 1

ust. 2

Art. 14
ust. 1

Systemy dokumentacji połowowej ustalone i obowiązujące w ramach
regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem
1. Dokumenty połowowe i wszelkie związane z nimi dokumenty
zatwierdzone zgodnie z systemami dokumentacji połowowej przyjętymi
przez regionalną organizację zarządzania rybołówstwem, które uznano
za spełniające wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu, są
akceptowane jako świadectwa połowowe w odniesieniu do produktów
rybołówstwa z gatunków, których dotyczą takie systemy dokumentacji
połowowej, i podlegają wymogom sprawdzenia i weryfikacji
spoczywającym na państwie członkowskim przywozu zgodnie z art. 16 i
17 oraz przepisami dotyczącymi odmowy zezwolenia na przywóz
określonymi w art. 18. Wykaz tych systemów dokumentacji połowowej
jest ustalany zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 54 ust. 2.
2. Ustęp 1 ma zastosowanie bez uszczerbku dla obowiązujących
przepisów szczegółowych, na mocy których takie systemy dokumentacji
połowowej są wprowadzane do prawa wspólnotowego.
Przywóz pośredni produktów rybołówstwa
1. Przy przywozie produktów rybołówstwa stanowiących jedną dostawę
przewożoną w tej samej postaci do Wspólnoty z państwa trzeciego
innego niż państwo bandery importer przekazuje organom państw
członkowskich przywozu:
a)
świadectwo(-a) połowowe zatwierdzone przez państwo bandery;
oraz
b)
udokumentowane dowody na to, że w odniesieniu do danych
produktów rybołówstwa nie przeprowadzono innych operacji niż
wyładunek, ponowny załadunek lub operacje mające na celu
zachowanie ich w dobrym i pierwotnym stanie oraz że produkty te
pozostawały pod nadzorem właściwych organów w tym państwie
trzecim.
Udokumentowane dowody są przedstawiane w postaci:
(i)
w stosownych przypadkach, pojedynczego dokumentu
przewozowego, wydanego, aby objąć nim przemieszczenie
z terytorium państwa bandery przez to państwo trzecie; lub
(ii) dokumentu wydanego przez właściwe organy tego państwa
trzeciego:
–
zawierającego dokładny opis produktów rybołówstwa,
podającego daty wyładunku i ponownego załadunku
produktów oraz, w stosownych przypadkach, nazwy
statków lub innych wykorzystanych środków transportu;

N
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oraz
wskazującego warunki, w których produkty rybołówstwa
pozostawały w tym państwie trzecim.
Jeżeli dane gatunki podlegają systemowi dokumentacji połowowej
regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem, uznanemu zgodnie z
art. 13, dokumenty, o których mowa powyżej, mogą zostać zastąpione
przez świadectwo powrotnego wywozu tego systemu dokumentacji
połowowej, pod warunkiem że państwo trzecie spełniło odpowiednio
ciążące na nim wymogi odnośnie do powiadomienia.
2. Przy przywozie produktów rybołówstwa stanowiących jedną dostawę
i przetworzonych w państwie trzecim innym niż państwo bandery
importer przekazuje organom państwa członkowskiego przywozu
oświadczenie przedstawione przez zakład przetwórczy w tym państwie
trzecim, potwierdzone przez właściwe organy tego państwa zgodnie z
formularzem określonym w załączniku IV:
a)
zawierające dokładny opis nieprzetworzonych i przetworzonych
produktów i ich ilości;
b)
wskazujące, że przetworzone produkty zostały przetworzone w
tym państwie trzecim z połowów posiadających świadectwo(-a)
połowowe zatwierdzone przez państwo bandery; oraz
c)
dokumentowi temu towarzyszy:
(i)
oryginał świadectwa (świadectw) połowowego(-ych) w
przypadku gdy całość danych połowów została
wykorzystana do przetworzenia produktów rybołówstwa
wywożonych w ramach jednej dostawy; lub
(ii) kopia oryginału świadectwa (świadectw) połowowego(ych) w przypadku gdy dane połowy zostały częściowo
wykorzystane do przetworzenia produktów rybołówstwa
wywożonych w ramach jednej dostawy.
Jeżeli dane gatunki podlegają systemowi dokumentacji połowowej
regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem, uznanemu zgodnie z
art. 13, oświadczenie to może zostać zastąpione przez świadectwo
powrotnego wywozu tego systemu dokumentacji połowowej, pod
warunkiem że państwo trzecie przetworzenia spełniło odpowiednio
ciążące na nim wymogi dotyczące powiadomienia.
3. Dokumenty i oświadczenie, o których mowa odpowiednio w ust. 1 lit.
b) i ust. 2 niniejszego artykułu, mogą zostać przekazane w formie
elektronicznej w ramach współpracy określonej w art. 20 ust. 4.
–

ust. 2

ust. 3

N
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Art. 15
ust. 1

ust. 2

Wywóz połowów pozyskanych przez statki rybackie pływające pod
banderą państwa członkowskiego
1. Wywóz połowów pozyskanych przez statki rybackie pływające pod
banderą państwa członkowskiego jest uzależniony od zatwierdzenia
świadectwa połowowego, zgodnie z przepisami art. 12 ust. 4, przez
właściwe organy państwa członkowskiego bandery, jeżeli jest to
wymagane w ramach współpracy określonej w art. 20 ust. 4.
2. Państwa członkowskie bandery zgłaszają Komisji swoje organy
właściwe do zatwierdzania świadectw połowowych, o których mowa w
ust. 1.

N

T

Art. 114
ust.1
pkt. 1
lit. b

Art. 114. 1.
Okręgowy
inspektor
rybołówstwa
morskiego:
1)
sprawuje
nadzór
nad
przestrzeganiem przepisów
o rybołówstwie morskim i
o
organizacji
rynku
rybnego, w tym:
wykonuje kontrole, a
a)
także inspekcje, o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1224/2009
oraz
rozporządzeniu
nr
1005/2008,
b)
w
przypadku
przywozu produktów
rybołówstwa drogą
morską
realizuje
obowiązki państwa
członkowskiego Unii
Europejskiej,
o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1005/2008;
2)
dokonuje
oceny
wagi
naruszeń przepisów WPR
w ramach wspólnotowego
systemu kontroli;
3)
nakłada kary pieniężne za
naruszenia przepisów o
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rybołówstwie morskim oraz
o
organizacji
rynku
rybnego;
4)
przyznaje
punkty
za
poważne naruszenia;
5)
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 7 ust.
2 i 3 rozporządzenia nr
404/2011;
6)
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 14 ust.
5 lub 6;
7)
wykonuje
obowiązki
państwa członkowskiego
Unii
Europejskiej
w
zakresie:
a)
przyjęcia deklaracji,
o której mowa w
art. 8 ust. 1
rozporządzenia nr
1005/2008,
i
przekazywania jej
ministrowi
właściwemu
do
spraw rybołówstwa,
b)
weryfikacji mocy
silników zgodnie z art. 41
rozporządzenia
nr
1224/2009
– za
pośrednictwem
inspektorów rybołówstwa
morskiego.
2. Okręgowy
inspektor
rybołówstwa
morskiego
przechowuje
dokumenty,
o
których mowa w ust. 1 pkt 7,
przez okres trzech lat.
inspektorzy
3. Okręgowi
rybołówstwa morskiego przy
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realizacji
swoich
zadań
współdziałają z organami i
jednostkami
organizacyjnymi
Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych,
Służby
Celnej,
Inspekcji
Handlowej,
Inspekcji
Weterynaryjnej,
Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej
Straży Rybackiej, Społecznej
Straży
Rybackiej,
Straży
Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Policji, kontroli
skarbowej oraz ze strażami
gminnymi,
wojewódzkimi
inspektoratami
ochrony
środowiska,
podmiotami
zarządzającymi
portami
i
przystaniami morskimi i z
terenowymi
organami
administracji
morskiej
z
uwzględnieniem właściwości i
kompetencji tych organów i
jednostek organizacyjnych.
Art. 16
ust. 1

ust. 2

Przekazywanie i sprawdzanie świadectw połowowych
1. Zatwierdzone świadectwo połowowe importer przedkłada właściwym
organom państwa członkowskiego, do którego produkt ma zostać
przywieziony, co najmniej na trzy dni robocze przed przewidywanym
terminem przybycia na miejsce wejścia na terytorium Wspólnoty.
Termin trzech dni roboczych może zostać skrócony w zależności od
rodzajów produktów rybołówstwa, odległości od miejsca wejścia na
terytorium Wspólnoty lub wykorzystanych środków transportu. Organy
te sprawdzają świadectwo połowowe zgodnie z zasadami zarządzania
ryzykiem w świetle informacji przekazanych w powiadomieniu
otrzymanym od państwa bandery zgodnie z art. 20 i 22.
2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, importerzy, którym przyznano status
zatwierdzonego podmiotu gospodarczego, mogą powiadomić właściwe
organy państwa członkowskiego o przybyciu produktów w terminie, o

T

Art. 114
ust.1
pkt. 1
lit. b

j.w.

T

Art. 114
ust.1
pkt. 1

j.w.
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ust. 3

Art. 17
ust. 1

którym mowa w ust. 1, i przechowują zatwierdzone świadectwo
połowowe i związane z nim dokumenty, o których mowa w art. 14, tak
by były dostępne dla organów do sprawdzenia zgodnie z ust. 1
niniejszego artykułu lub do weryfikacji zgodnie z art. 17.
3. Kryteria przyznania importerowi przez właściwe organy państwa
członkowskiego statusu zatwierdzonego podmiotu gospodarczego
obejmują:
a)
posiadanie przez importera siedziby na terytorium danego państwa
członkowskiego;
b)
wystarczającą liczbę i wielkość dokonywanych operacji przywozu
uzasadniające stosowanie procedury, o której mowa w ust. 2;
c)
dotychczasowe spełnianie wymogów przewidzianych na mocy
środków ochrony i zarządzania;
d)
zadowalający system prowadzenia ksiąg rachunkowych i, w
stosownych przypadkach, ewidencji przewozowej i dotyczącej
przetwarzania, które pozwoli na odpowiednie sprawdzenie i
weryfikację do celów niniejszego rozporządzenia;
e)
istnienie ułatwień w zakresie przeprowadzania sprawdzania i
weryfikacji;
f)
w stosownych przypadkach, spełnienie praktycznych standardów
w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych
bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością; oraz
g)
w stosownych przypadkach, udokumentowaną wypłacalność.
Państwa członkowskie przekazują Komisji nazwy i adresy
zatwierdzonych podmiotów gospodarczych możliwie jak najszybciej po
przyznaniu im tego statusu. Komisja udostępnia państwom
członkowskim te informacje w formie elektronicznej.
Przepisy dotyczące statusu zatwierdzonego podmiotu gospodarczego
mogą zostać określone zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 54 ust.
2.
Weryfikacje
1. Właściwe organy państw członkowskich mogą przeprowadzać
wszelkie weryfikacje, które uznają za konieczne w celu zapewnienia
należytego stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia.

lit. b

N

T

Art. 114
ust. 1
pkt. 1
lit. a

Art. 114. 1.
Okręgowy
inspektor
rybołówstwa
morskiego:
1)
sprawuje
nadzór
nad
przestrzeganiem przepisów
o rybołówstwie morskim i
o
organizacji
rynku
rybnego, w tym:
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a)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

wykonuje kontrole, a
także inspekcje, o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1224/2009
oraz
rozporządzeniu
nr
1005/2008,
b)
w
przypadku
przywozu produktów
rybołówstwa drogą
morską
realizuje
obowiązki państwa
członkowskiego Unii
Europejskiej,
o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1005/2008;
dokonuje
oceny
wagi
naruszeń przepisów WPR
w ramach wspólnotowego
systemu kontroli;
nakłada kary pieniężne za
naruszenia przepisów o
rybołówstwie morskim oraz
o
organizacji
rynku
rybnego;
przyznaje
punkty
za
poważne naruszenia;
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 7 ust.
2 i 3 rozporządzenia nr
404/2011;
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 14 ust.
5 lub 6;
wykonuje
obowiązki
państwa członkowskiego
Unii
Europejskiej
w
zakresie:
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a)

przyjęcia deklaracji,
o której mowa w
art. 8 ust. 1
rozporządzenia nr
1005/2008,
i
przekazywania jej
ministrowi
właściwemu
do
spraw rybołówstwa,
b)
weryfikacji mocy
silników zgodnie z art. 41
rozporządzenia
nr
1224/2009
– za
pośrednictwem
inspektorów rybołówstwa
morskiego.
2. Okręgowy
inspektor
rybołówstwa
morskiego
przechowuje
dokumenty,
o
których mowa w ust. 1 pkt 7,
przez okres trzech lat.
inspektorzy
3. Okręgowi
rybołówstwa morskiego przy
realizacji
swoich
zadań
współdziałają z organami i
jednostkami
organizacyjnymi
Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych,
Służby
Celnej,
Inspekcji
Handlowej,
Inspekcji
Weterynaryjnej,
Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej
Straży Rybackiej, Społecznej
Straży
Rybackiej,
Straży
Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Policji, kontroli
skarbowej oraz ze strażami
gminnymi,
wojewódzkimi
inspektoratami
ochrony
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środowiska,
podmiotami
zarządzającymi
portami
i
przystaniami morskimi i z
terenowymi
organami
administracji
morskiej
z
uwzględnieniem właściwości i
kompetencji tych organów i
jednostek organizacyjnych.
ust. 2

2. Weryfikacje te - jako uzupełnienie inspekcji statków rybackich w
porcie, o której mowa w rozdziale II - mogą w szczególności polegać na
sprawdzeniu produktów, weryfikacji danych zawartych w deklaracji oraz
weryfikacji posiadania i autentyczności dokumentów, kontroli
księgowości podmiotów i innych rejestrów, inspekcji środka transportu,
w tym kontenerów i miejsc składowania produktów, oraz
przeprowadzeniu oficjalnych badań i innych podobnych działań.

T

Art. 116

Art. 116. 1.
W
czasie
wykonywania
czynności
kontrolnych i inspekcji, inspektor
rybołówstwa
morskiego
jest
uprawniony do:
1)
wejścia na pokład statku
rybackiego oraz statku przy
użyciu którego wykonuje
się
rybołówstwo
rekreacyjne
,
kontroli
dokumentów tożsamości,
dziennika
połowowego,
dokumentu przewozowego
oraz
dokumentów
uprawniających
do
wykonywania rybołówstwa
morskiego;
2)
sprawdzania,
czy
rybołówstwo morskie jest
wykonywane zgodnie z
obowiązującymi
przepisami, w tym z
umowami
międzynarodowymi
i
porozumieniami, których
Rzeczpospolita Polska jest
stroną;
3)
kontroli
narzędzi
połowowych i złowionych
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4)
5)

6)
7)

8)

9)

organizmów morskich;
kontroli w zakresie obrotu
produktami rybołówstwa;
kontroli pomieszczeń
statków,
środków
transportu,
magazynów,
przetwórni
i
innych
pomieszczeń służących do
przechowywania
organizmów morskich na
lądzie;
żądania pisemnych lub
ustnych wyjaśnień;
wykonywania
innych
czynności niezbędnych do
przeprowadzenia kontroli, a
w
przypadkach
uzasadnionego podejrzenia
naruszenia
przepisów
ustawy – do zatrzymania:
a)
dokumentów,
o
których mowa w pkt
1,
z
wyjątkiem
dokumentów
tożsamości,
b)
organizmów
morskich i narzędzi
połowowych oraz ich
zabezpieczenia;
żądania skierowania statku
rybackiego do najbliższego
portu;
żądania zaprzestania połowów
w ramach wykonywania
rybołówstwa komercyjnego,
w tym wybrania z wody
narzędzi
połowowych
używanych do połowów.
2.
Jeżeli
w
czasie
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wykonywania
czynności
kontrolnych
zachodzi
uzasadnione
podejrzenie
naruszenia
przepisów
o
rybołówstwie morskim inspektor
rybołówstwa morskiego może
zatrzymać statek rybacki o
polskiej przynależności, o ile nie
zachodzą przesłanki, o których
mowa w art. 103 rozporządzenia
nr 404/2011.
ust. 3

ust. 4

3. Weryfikacje koncentrują się na ryzyku określonym na podstawie
kryteriów opracowanych na szczeblu krajowym lub wspólnotowym
zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem. Państwa członkowskie
powiadamiają Komisję o swoich kryteriach krajowych w terminie 30 dni
roboczych od dnia 29 października 2008 r. i aktualizują te informacje.
Wspólnotowe kryteria są określane zgodnie z procedurą, o której mowa
w art. 54 ust. 2.
4. Weryfikacje przeprowadza się zawsze, gdy:
a)
organ państwa członkowskiego dokonujący weryfikacji ma
powody, by zakwestionować autentyczność samego świadectwa
połowowego, pieczęci lub podpisu odpowiedniego organu
państwa bandery zatwierdzającego świadectwo; lub
b)
organ państwa członkowskiego dokonujący weryfikacji posiada
informacje, które podają w wątpliwość przestrzeganie przez statek
rybacki obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych
lub środków ochrony i zarządzania lub spełnianie innych
wymogów niniejszego rozporządzenia; lub
c)
w odniesieniu do statków rybackich, przedsiębiorstw rybackich
lub innych podmiotów złożono doniesienie dotyczące
przypuszczalnego prowadzenia przez nie połowów NNN; dotyczy
to również statków rybackich, w odniesieniu do których złożono
doniesienie do regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem
na warunkach aktu przyjętego przez taką organizację w celu
stworzenia wykazów statków, co do których istnieje
przypuszczenie, że prowadziły nielegalne, nieraportowane i
nieuregulowane połowy; lub
d)
w odniesieniu do państwa bandery lub państwa powrotnego

N

N

51

ust. 5

ust. 6

ust. 7

ust. 8

Art. 18
ust. 1

wywozu złożono doniesienie do regionalnej organizacji
zarządzania rybołówstwem na warunkach aktu przyjętego przez
taką organizację w celu wprowadzenia środków handlowych
wobec państw bandery; lub
e)
opublikowano ostrzeżenie na mocy art. 23 ust. 1.
5. Oprócz weryfikacji, o których mowa w ust. 3 i 4, państwa
członkowskie mogą podjąć decyzję o losowym przeprowadzeniu
weryfikacji.
6. W celu przeprowadzenia weryfikacji właściwe organy państwa
członkowskiego mogą zwrócić się z wnioskiem o pomoc do właściwych
organów państwa bandery lub innego niż państwo bandery państwa
trzeciego, o którym mowa w art. 14. W takim przypadku:
a)
wniosek o pomoc powinien podawać powody, dla których
właściwe organy danego państwa członkowskiego powzięły
uzasadnione wątpliwości co do ważności świadectwa, zawartych
w nim stwierdzeń lub zgodności produktów ze środkami ochrony i
zarządzania. Wraz z wnioskiem o pomoc przedkłada się kopię
świadectwa połowowego oraz wszelkie informacje lub dokumenty
wskazujące na to, że informacje na świadectwie są nieprawidłowe.
Taki wniosek wysyła się niezwłocznie do właściwych organów
państwa bandery lub innego niż państwo bandery państwa
trzeciego, o którym mowa w art. 14;
b)
procedura weryfikacji zostaje zakończona w terminie 15 dni od
dnia złożenia wniosku o weryfikację. W przypadku gdy właściwe
organy danego państwa bandery nie mogą zachować tego terminu,
organy państwa członkowskiego dokonujące weryfikacji mogą na
wniosek państwa bandery lub innego niż państwo bandery
państwa trzeciego, o którym mowa w art. 14, przedłużyć termin na
udzielenie odpowiedzi o nie więcej niż o kolejne 15 dni.
7. Zwolnienie produktów w celu wprowadzenia na rynek jest
wstrzymane do czasu uzyskania wyników weryfikacji, o której mowa w
ust. 1-6. Koszty przechowywania ponosi dany podmiot.
8. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje organy właściwe w
sprawach sprawdzenia i weryfikacji świadectw połowowych zgodnie z
art. 16 i ust. 1-6 niniejszego artykułu.
Zakaz przywozu
1. Właściwe organy państwa członkowskiego zakazują w stosownych
przypadkach przywozu produktów rybołówstwa do Wspólnoty, bez
konieczności żądania przedstawienia dodatkowych dowodów ani

N

N

N

N

T

Art. 114
ust. 1
pkt. 1
lit. b

Art. 114. 1.
inspektor
morskiego:

Okręgowy
rybołówstwa
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zwrócenia się z wnioskiem o pomoc do państwa bandery, jeżeli
stwierdzą, że:
a)
importer nie był w stanie przedstawić świadectwa połowowego w
odniesieniu do danych produktów lub spełnić zobowiązań na
mocy art. 16 ust. 1 lub 2;
b)
produkty przeznaczone do przywozu nie są tymi samymi
produktami, co produkty określone w świadectwie połowowym;
świadectwo połowowe nie zostało zatwierdzone przez organ
c)
publiczny państwa bandery, o którym mowa w art. 12 ust. 3;
d)
świadectwo połowowe nie zawiera wszystkich wymaganych
informacji;
e)
importer nie jest w stanie udowodnić, że produkty rybołówstwa
spełniają warunki art. 14 ust. 1 lub 2;
f)
statek rybacki figurujący na świadectwie połowowym jako statek
pochodzenia połowów znajduje się we wspólnotowym wykazie
statków NNN lub w wykazach statków NNN, o których mowa w
art. 30;
g)
świadectwo połowowe zostało zatwierdzone przez organy państwa
bandery uznanego za państwo niewspółpracujące zgodnie z art.
31.

1)

2)

3)

4)
5)

6)

sprawuje
nadzór
nad
przestrzeganiem przepisów
o rybołówstwie morskim i
o
organizacji
rynku
rybnego, w tym:
a)
wykonuje kontrole, a
także inspekcje, o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1224/2009
oraz
rozporządzeniu
nr
1005/2008,
b)
w
przypadku
przywozu produktów
rybołówstwa drogą
morską
realizuje
obowiązki państwa
członkowskiego Unii
Europejskiej,
o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1005/2008;
dokonuje
oceny
wagi
naruszeń przepisów WPR
w ramach wspólnotowego
systemu kontroli;
nakłada kary pieniężne za
naruszenia przepisów o
rybołówstwie morskim oraz
o
organizacji
rynku
rybnego;
przyznaje
punkty
za
poważne naruszenia;
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 7 ust.
2 i 3 rozporządzenia nr
404/2011;
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 14 ust.

53

5 lub 6;
wykonuje
obowiązki
państwa członkowskiego
Unii
Europejskiej
w
zakresie:
a)
przyjęcia deklaracji,
o której mowa w
art. 8 ust. 1
rozporządzenia nr
1005/2008,
i
przekazywania jej
ministrowi
właściwemu
do
spraw rybołówstwa,
b)
weryfikacji mocy
silników zgodnie z art. 41
rozporządzenia
nr
1224/2009
– za
pośrednictwem
inspektorów rybołówstwa
morskiego.
inspektor
2. Okręgowy
rybołówstwa
morskiego
przechowuje
dokumenty,
o
których mowa w ust. 1 pkt 7,
przez okres trzech lat.
3. Okręgowi
inspektorzy
rybołówstwa morskiego przy
realizacji
swoich
zadań
współdziałają z organami i
jednostkami
organizacyjnymi
Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych,
Służby
Celnej,
Inspekcji
Handlowej,
Inspekcji
Weterynaryjnej,
Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej
Straży Rybackiej, Społecznej
Straży
Rybackiej,
Straży
7)
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Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Policji, kontroli
skarbowej oraz ze strażami
gminnymi,
wojewódzkimi
inspektoratami
ochrony
środowiska,
podmiotami
zarządzającymi
portami
i
przystaniami morskimi i z
terenowymi
organami
administracji
morskiej
z
uwzględnieniem właściwości i
kompetencji tych organów i
jednostek organizacyjnych.
ust. 2

ust. 3

ust. 4

ust. 5

2. Właściwe organy państw członkowskich zakazują w stosownych
przypadkach przywozu produktów rybołówstwa do Wspólnoty po
wystosowaniu wniosku o pomoc zgodnie z art. 17 ust. 6, jeżeli:
a)
otrzymały odpowiedź, w której stwierdza się, że eksporter nie był
uprawniony do złożenia wniosku o zatwierdzenie świadectwa
połowowego; lub
b)
otrzymały odpowiedź, w której stwierdza się, że produkty nie są
zgodne ze środkami ochrony i zarządzania lub nie spełniają innych
warunków określonych w niniejszym rozdziale; lub
c)
nie otrzymały odpowiedzi w ustalonym terminie; lub
d)
otrzymały odpowiedź, która nie jest odpowiedzią merytoryczną na
pytania postawione we wniosku.
3. W przypadku zakazu przywozu produktów rybołówstwa na mocy ust.
1 lub 2 państwa członkowskie mogą zgodnie z przepisami krajowymi
skonfiskować te produkty rybołówstwa i zniszczyć je, usunąć je lub je
sprzedać. Zyski ze sprzedaży mogą być wykorzystane na cele
dobroczynne.
4. Każdy ma prawo odwołać się od decyzji, które go dotyczą, podjętych
przez właściwe organy na mocy ust. 1, 2 lub 3. Z prawa do odwołania
korzysta się zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie
członkowskim.
5. Właściwe organy państw członkowskich powiadamiają o zakazie
przywozu państwo bandery, a w stosownych przypadkach również inne
niż państwo bandery państwo trzecie, o którym mowa w art. 14. Kopię
powiadomienia wysyła się do Komisji.

T

Art. 114
ust. 1
pkt. 1
lit. b

j.w.

N

N

T

Art. 114
ust. 1
pkt. 1
lit. b

Art. 114. 1.
inspektor
morskiego:

Okręgowy
rybołówstwa
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1)

2)

3)

4)
5)

6)

sprawuje
nadzór
nad
przestrzeganiem przepisów
o rybołówstwie morskim i
o
organizacji
rynku
rybnego, w tym:
a)
wykonuje kontrole, a
także inspekcje, o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1224/2009
oraz
rozporządzeniu
nr
1005/2008,
b)
w
przypadku
przywozu produktów
rybołówstwa drogą
morską
realizuje
obowiązki państwa
członkowskiego Unii
Europejskiej,
o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1005/2008;
dokonuje
oceny
wagi
naruszeń przepisów WPR
w ramach wspólnotowego
systemu kontroli;
nakłada kary pieniężne za
naruszenia przepisów o
rybołówstwie morskim oraz
o
organizacji
rynku
rybnego;
przyznaje
punkty
za
poważne naruszenia;
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 7 ust.
2 i 3 rozporządzenia nr
404/2011;
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 14 ust.

56

5 lub 6;
wykonuje
obowiązki
państwa członkowskiego
Unii
Europejskiej
w
zakresie:
a)
przyjęcia deklaracji,
o której mowa w
art. 8 ust. 1
rozporządzenia nr
1005/2008,
i
przekazywania jej
ministrowi
właściwemu
do
spraw rybołówstwa,
b)
weryfikacji mocy
silników zgodnie z art. 41
rozporządzenia
nr
1224/2009
– za
pośrednictwem
inspektorów rybołówstwa
morskiego.
inspektor
2. Okręgowy
rybołówstwa
morskiego
przechowuje
dokumenty,
o
których mowa w ust. 1 pkt 7,
przez okres trzech lat.
3. Okręgowi
inspektorzy
rybołówstwa morskiego przy
realizacji
swoich
zadań
współdziałają z organami i
jednostkami
organizacyjnymi
Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych,
Służby
Celnej,
Inspekcji
Handlowej,
Inspekcji
Weterynaryjnej,
Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej
Straży Rybackiej, Społecznej
Straży
Rybackiej,
Straży
7)
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Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Policji, kontroli
skarbowej oraz ze strażami
gminnymi,
wojewódzkimi
inspektoratami
ochrony
środowiska,
podmiotami
zarządzającymi
portami
i
przystaniami morskimi i z
terenowymi
organami
administracji
morskiej
z
uwzględnieniem właściwości i
kompetencji tych organów i
jednostek organizacyjnych.
Art. 19
ust. 1

ust. 2

ust. 3

ust. 4

Tranzyt i przeładunek
1. Jeżeli w punkcie wejścia na terytorium Wspólnoty produkty
rybołówstwa podlegają procedurze tranzytu i są przewożone do innego
państwa członkowskiego, w którym mają zostać objęte inną procedurą
celną, to w tym państwie członkowskim stosuje się przepisy art. 17 i 18.
2. Jeżeli w punkcie wejścia na terytorium Wspólnoty produkty
rybołówstwa podlegają procedurze tranzytu i są przewożone do innego
miejsca w tym samym państwie członkowskim, w którym mają zostać
objęte inną procedurą celną, dane państwo członkowskie może stosować
przepisy art. 16, 17 i 18 w punkcie wejścia lub w miejscu przeznaczenia.
Państwa członkowskie możliwie jak najszybciej powiadamiają Komisję
o środkach przyjętych w celu zastosowania niniejszego ustępu i
aktualizują te informacje. Komisja publikuje te powiadomienia na swojej
stronie internetowej.
3. Jeżeli w punkcie wejścia na terytorium Wspólnoty produkty
rybołówstwa są przeładowywane i przewożone drogą morską do innego
państwa członkowskiego, to w tym państwie członkowskim stosuje się
przepisy art. 17 i 18.
4. Państwa
członkowskie
przeładunku
przekazują
państwom
członkowskim przeznaczenia informacje zaczerpnięte z dokumentacji
transportowej obejmujące charakter produktów rybołówstwa, ich wagę,
port załadunku i nadawcę ładunku w państwie trzecim, nazwy statków
transportowych oraz porty przeładunku i przeznaczenia, gdy tylko
informacje te będą znane, a przed przewidywanym terminem przybycia
do portu przeznaczenia.
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Art. 20
ust. 1

ust. 2
ust. 3

ust. 4

Powiadomienia państw bandery i współpraca z państwami trzecimi
1. Świadectwa połowowe zatwierdzone przez dane państwo bandery do
celów niniejszego rozporządzenia akceptowane są pod warunkiem, że
Komisja otrzymała powiadomienie od danego państwa bandery,
zaświadczające, że:
a)
wprowadziło ono krajowe ustalenia w zakresie wdrożenia, kontroli
i egzekwowania przepisów ustawowych i wykonawczych oraz
środków ochrony i zarządzania, których muszą przestrzegać jego
statki rybackie;
b)
jego organy publiczne są uprawnione do potwierdzania
prawdziwości informacji zawartych w świadectwach połowowych
oraz do przeprowadzania weryfikacji takich świadectw na wniosek
państw członkowskich. Powiadomienie powinno również zawierać
informacje niezbędne do identyfikacji tych organów.
2. Informacje, które mają być zamieszczane w powiadomieniu
określonym w ust. 1, są określone w załączniku III.

N

3. Komisja informuje państwo bandery o otrzymaniu powiadomienia
złożonego na mocy ust. 1. Jeżeli państwo bandery nie przekazało
wszystkich informacji wymienionych w ust. 1, Komisja wskazuje
państwu bandery brakujące elementy oraz wzywa go do złożenia
nowego powiadomienia.
4. Komisja podejmuje w stosownych przypadkach współpracę
administracyjną z państwami trzecimi w obszarach związanych z
wdrożeniem przepisów dotyczących świadectw połowowych, o których
mowa w niniejszym rozporządzeniu, w tym wykorzystania środków
elektronicznych do wystawiania, zatwierdzania lub przekazywania
świadectw połowowych i, w stosownych przypadkach, dokumentów, o
których mowa w art. 14 ust. 1 i 2.
Współpraca taka ma na celu:
a)
zapewnienie, aby produkty rybołówstwa przywożone do
Wspólnoty pochodziły z połowów dokonanych zgodnie z
obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi lub
środkami ochrony i zarządzania;
b)
ułatwienie dopełnienia przez państwa bandery formalności
związanych z dostępem statków rybackich do portów, przywozem
produktów rybołówstwa oraz wymogami weryfikacji świadectw
połowowych określonymi w rozdziale II i w niniejszym rozdziale;
c)
umożliwienie przeprowadzania audytów na miejscu przez Komisję
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ust. 5

Art. 21
ust. 1

ust. 2

ust. 3

Art. 22
ust. 1

ust. 2

lub wyznaczony przez nią organ w celu weryfikacji skuteczności
wdrożenia uzgodnień dotyczących współpracy;
d)
określenie ram wymiany informacji między obiema stronami w
celu wsparcia wdrożenia uzgodnień dotyczących współpracy.
5. Współpraca określona w ust. 4 nie powinna być rozumiana jako
warunek konieczny stosowania niniejszego rozdziału w odniesieniu do
przywozu pochodzącego z połowów dokonywanych przez statki
rybackie pływające pod banderą dowolnego państwa.
Powrotny wywóz
1. Na powrotny wywóz produktów przywiezionych na mocy świadectwa
połowowego zgodnie z niniejszym rozdziałem zezwala się w drodze
zatwierdzenia przez właściwe organy państwa członkowskiego, z
którego ma nastąpić powrotny wywóz, sekcji świadectwa połowowego
dotyczącej powrotnego wywozu lub jego kopii, gdy produkty
rybołówstwa, które mają podlegać powrotnemu wywozowi, stanowią
część produktów przywożonych.
2. Procedurę określoną w art. 16 ust. 2 stosuje się odpowiednio, gdy
powrotnego wywozu produktów rybołówstwa dokonuje zatwierdzony
podmiot gospodarczy.
3. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje organy właściwe w
sprawach zatwierdzania i weryfikacji sekcji świadectw połowowych
dotyczących powrotnego wywozu zgodnie z procedurą określoną w art.
15.
Prowadzenie dokumentacji i informowanie
1. Komisja prowadzi dokumentację dotyczącą państw i ich właściwych
organów zgłoszonych zgodnie z niniejszym rozdziałem; dokumentacja ta
obejmuje:
a)
państwa członkowskie, które zgłosiły swoje organy właściwe w
sprawach zatwierdzania, sprawdzania i weryfikacji świadectw
połowowych i świadectw powrotnego wywozu zgodnie z
odpowiednio art. 15, 16, 17 i 21;
b)
państwa bandery, od których otrzymano powiadomienia zgodnie z
art. 20 ust. 1, ze wskazaniem tych, z którymi ustanowiona została
współpraca z państwami trzecimi zgodnie z art. 20 ust. 4.
2. Komisja publikuje wykaz państw i ich właściwych organów, o których
mowa w ust. 1, na swojej stronie internetowej i w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej i regularnie uaktualnia te informacje. Komisja
udostępnia w formie elektronicznej organom państw członkowskich
odpowiedzialnym za zatwierdzanie i weryfikację świadectw
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ust. 3

ust. 4

ust. 5

Art. 23
ust. 1

ust. 2

Art. 24
ust. 1

połowowych szczegółowe informacje o organach państw bandery
odpowiedzialnych za zatwierdzanie i weryfikację świadectw
połowowych.
3. Komisja publikuje wykaz systemów dokumentacji połowowej
uznawanych zgodnie z art. 13 na swojej stronie internetowej i w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i regularnie go uaktualnia.
4. Państwa
członkowskie
przechowują
oryginały
świadectw
połowowych przekazanych do celów przywozu, świadectw połowowych
zatwierdzonych do celów wywozu i zatwierdzonych sekcji świadectw
połowowych dotyczących powrotnego wywozu przez okres trzech lat lub
dłużej zgodnie z przepisami krajowymi.
5. Zatwierdzone podmioty gospodarcze przechowują oryginały
dokumentów, o których mowa w ust. 4, przez okres trzech lat lub dłużej
zgodnie z przepisami krajowymi.
Wydawanie ostrzeżeń
1. W przypadku gdy na podstawie informacji uzyskanych zgodnie z
rozdziałami II, III, V, VI, VII, VIII, X lub XI istnieją uzasadnione
podejrzenia naruszenia przez statki rybackie lub produkty rybołówstwa
pochodzące z niektórych państw trzecich obowiązujących przepisów
ustawowych lub wykonawczych, w tym mających zastosowanie
przepisów ustawowych lub wykonawczych, o których państwa trzecie
poinformowały na mocy współpracy administracyjnej, o której mowa w
art. 20 ust. 4, lub międzynarodowych środków ochrony i zarządzania,
Komisja publikuje na swojej stronie internetowej i w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej powiadomienie z ostrzeżeniem, które ma
służyć podmiotom gospodarczym i zapewnić podjęcie przez państwa
członkowskie na mocy niniejszego rozdziału odpowiednich środków
wobec danych państw trzecich.
2. Komisja niezwłocznie przekazuje informacje, o których mowa w ust.
1, organom państw członkowskich oraz państwu bandery, a także, w
stosownych przypadkach, innemu niż państwo bandery państwu
trzeciemu, o którym mowa w art. 14.
Działania podejmowane po wydaniu ostrzeżenia
1. Po otrzymaniu informacji przekazanej zgodnie z art. 23 ust. 2 państwa
członkowskie w stosownych przypadkach i zgodnie z zasadami
zarządzania ryzykiem:
a)
określają będące w drodze dostawy produktów rybołówstwa, które
mają zostać przywiezione i które objęte są powiadomieniem z
ostrzeżeniem, oraz przeprowadzają weryfikację świadectwa
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ust. 2

ust. 3

ust. 4

połowowego, a w stosownych przypadkach również dokumentów,
o których mowa w art. 14, zgodnie z przepisami określonymi w
art. 17;
b)
podejmują środki w celu zapewnienia, by w stosunku do
przyszłych dostaw produktów rybołówstwa, które przeznaczone są
do przywozu i które objęte są powiadomieniem z ostrzeżeniem,
przeprowadzono weryfikację świadectwa połowowego, a w
stosownych przypadkach również dokumentów, o których mowa
w art. 14, zgodnie z przepisami określonymi w art. 17;
c)
określają wcześniejsze dostawy produktów rybołówstwa objęte
powiadomieniem z ostrzeżeniem i przeprowadzają odpowiednie
weryfikacje, w tym weryfikację przedstawionych wcześniej
świadectw połowowych;
d)
poddają statki rybackie objęte powiadomieniem z ostrzeżeniem,
zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego, niezbędnym
badaniom, dochodzeniom lub inspekcjom na morzu, w portach lub
we wszelkich innych miejscach wyładunku.
2. Państwa członkowskie przekazują Komisji możliwie jak najszybciej
wyniki przeprowadzonych przez siebie weryfikacji i zgłoszonych
wniosków o przeprowadzenie weryfikacji oraz informują o działaniach
podjętych w przypadkach, w których stwierdzono niezgodność z
obowiązującymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub
międzynarodowymi środkami ochrony i zarządzania.
3. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że w świetle wyników
weryfikacji przeprowadzonych na mocy ust. 1 nie istnieją już
umotywowane wątpliwości będące podstawą powiadomienia z
ostrzeżeniem, Komisja niezwłocznie:
a)
publikuje na swojej stronie internetowej i w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej powiadomienie w tej sprawie,
unieważniające poprzednie powiadomienie z ostrzeżeniem;
b)
powiadamia państwo bandery oraz, w stosownych przypadkach,
inne niż państwo bandery państwo trzecie, o którym mowa w art.
14, o unieważnieniu poprzedniego powiadomienia z ostrzeżeniem;
oraz
c)
powiadamia odpowiednią drogą państwa członkowskie.
4. W przypadku gdy Komisja uzna, że w świetle wyników weryfikacji
przeprowadzonych na mocy ust. 1 nadal istnieją umotywowane
wątpliwości będące podstawą powiadomienia z ostrzeżeniem, wówczas
niezwłocznie:
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a)

ust. 5

Art. 25
ust. 1

uaktualnia powiadomienie z ostrzeżeniem poprzez nową
publikację na swojej stronie internetowej i w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej;
b)
powiadamia państwo bandery oraz, w stosownych przypadkach,
inne niż państwo bandery państwo trzecie, o którym mowa w art.
14;
c)
powiadamia odpowiednią drogą państwa członkowskie; oraz
d)
w stosownych przypadkach przekazuje sprawę regionalnej
organizacji zarządzania rybołówstwem, której środki ochrony i
zarządzania mogły zostać naruszone.
5. W przypadku gdy Komisja uzna, że w świetle wyników weryfikacji
przeprowadzonych na mocy ust. 1 istnieją wystarczające powody, by
uznać, że ustalone fakty mogą stanowić przypadek nieprzestrzegania
obowiązujących
przepisów
ustawowych,
wykonawczych
lub
międzynarodowych środków ochrony i zarządzania, wówczas
niezwłocznie:
a)
publikuje w tym celu nowe ostrzeżenie na swojej stronie
internetowej i w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
b)
powiadamia państwo bandery oraz wszczyna odpowiednie
postępowanie i podejmuje działania zgodnie z rozdziałami V i VI;
c)
w stosownych przypadkach powiadamia inne niż państwo bandery
państwo trzecie, o którym mowa w art. 14;
d)
powiadamia odpowiednią drogą państwa członkowskie; oraz
e)
w stosownych przypadkach przekazuje sprawę regionalnej
organizacji zarządzania rybołówstwem, której środki ochrony i
zarządzania mogły zostać naruszone.
Domniemane połowy NNN
1. Komisja lub wyznaczony przez nią organ zbiera i analizuje:
a)
wszelkie informacje o połowach NNN uzyskane zgodnie z
rozdziałami II, III, IV, VIII, X i XI; lub
b)
w stosownych przypadkach wszelkie inne istotne informacje, takie
jak:
(i)
dane o połowie;
(ii) informacje handlowe otrzymane z krajowych urzędów
statystycznych i innych wiarygodnych źródeł;
(iii) rejestry statków i bazy danych ich dotyczące;
(iv) systemy dokumentacji połowowej lub dokumentów
statystycznych regionalnych organizacji zarządzania
rybołówstwem;
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(v)

ust. 2

ust. 3

Art. 26
ust. 1

ust. 2

sprawozdania z obserwacji lub innych działań dotyczących
statków rybackich, co do których istnieje przypuszczenie, że
prowadzą połowy NNN, o których mowa w art. 3, oraz
wykazy statków NNN zgłoszone lub przyjęte przez
regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem;
(vi) sprawozdania na podstawie rozporządzenia (EWG) nr
2847/93 dotyczące statków rybackich, co do których istnieje
przypuszczenie, że prowadzą połowy NNN, o których
mowa w art. 3;
(vii) wszelkie inne istotne informacje uzyskane między innymi w
portach i na łowiskach.
2. Państwa członkowskie mogą każdorazowo przedstawiać Komisji
wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być istotne dla celów
sporządzania wspólnotowego wykazu statków NNN. Komisja lub
wyznaczony przez nią organ przekazuje te informacje państwom
członkowskim oraz danym państwom bandery wraz ze wszystkimi
dostarczonymi dowodami.
3. Komisja lub wyznaczony przez nią organ prowadzi dokumentację dla
każdego statku rybackiego, w odniesieniu do którego złożono
doniesienie w sprawie domniemanego prowadzenia połowów NNN;
dokumentacja ta jest uaktualniana w miarę otrzymywania nowych
informacji.
Przypuszczalne połowy NNN
1. Komisja identyfikuje statki rybackie, co do których uzyskano zgodnie
z art. 25 wystarczające informacje, by przypuszczać, że te statki rybackie
mogą prowadzić połowy NNN; informacje te stanowią podstawę do
przeprowadzenia oficjalnego badania w danym państwie bandery.
2. Komisja przekazuje państwom bandery, których statki rybackie
zostały zidentyfikowane na mocy ust. 1, powiadomienie z oficjalnym
wnioskiem o przeprowadzenie badania w sprawie domniemanych
połowów NNN prowadzonych przez dane statki pływające pod ich
banderą. Powiadomienie takie:
a)
zawiera wszelkie informacje zebrane przez Komisję w sprawie
domniemanych połowów NNN;
b)
zawiera oficjalne wezwanie skierowane do państwa bandery o
podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu przeprowadzenia
dochodzenia w sprawie domniemanych połowów NNN oraz o
przekazanie Komisji w odpowiednim terminie wyników tego
dochodzenia;
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c)

ust. 3

zawiera oficjalne wezwanie skierowane do państwa bandery o
niezwłoczne podjęcie odpowiednich działań prawnych, jeżeli
okaże się, że zarzut wysunięty wobec danego statku rybackiego
jest uzasadniony, oraz o poinformowanie Komisji o podjętych
środkach;
d)
zawiera skierowaną do państwa bandery prośbę o przekazanie
właścicielowi i, w stosownych przypadkach, agentowi danego
statku rybackiego szczegółowego uzasadnienia planowanego
umieszczenia statku w wykazie i powiadomienie go o
konsekwencjach, które wynikają z umieszczenia statku rybackiego
we wspólnotowym wykazie statków NNN, zgodnie z art. 37. Do
państw bandery zostaje również skierowany wniosek o udzielenie
Komisji informacji o właścicielach oraz, w stosownych
przypadkach, agentach statków rybackich, tak aby zapewnić tym
osobom, zgodnie z art. 27 ust. 2, możliwość złożenia wyjaśnień;
e)
zawiera informację dla państwa bandery na temat przepisów
rozdziałów VI i VII.
3. Komisja przekazuje państwom członkowskim bandery, których statki
rybackie zostały zidentyfikowane na mocy ust. 1, powiadomienie z
oficjalnym wnioskiem o przeprowadzenie badania w sprawie
domniemanych połowów NNN prowadzonych przez dane statki
pływające pod ich banderą. Powiadomienie takie:
a)
zawiera wszelkie informacje zebrane przez Komisję w sprawie
domniemanych połowów NNN;
b)
zawiera oficjalne
wezwanie skierowane do państwa
członkowskiego bandery o podjęcie wszelkich niezbędnych
środków, zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2847/93, w celu
przeprowadzenia dochodzenia w sprawie domniemanych
połowów NNN oraz, w stosownych przypadkach, o złożenie
Komisji sprawozdania o wszelkich środkach podjętych już w celu
przeprowadzenia dochodzenia w sprawie tych połowów i o
przekazanie Komisji w odpowiednim terminie wyników tego
dochodzenia;
c)
zawiera oficjalne
wezwanie skierowane do państwa
członkowskiego bandery o podjęcie w odpowiednim czasie
odpowiednich działań prawnych, jeżeli okaże się, że zarzut
wysunięty wobec danego statku rybackiego jest uzasadniony, oraz
o poinformowanie Komisji o podjętych środkach;
d)
zawiera skierowaną do państwa członkowskiego bandery prośbę o
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ust. 4

Art. 27
ust. 1

ust. 2

ust. 3

przekazanie właścicielowi oraz, w stosownych przypadkach,
agentowi danego statku rybackiego szczegółowego uzasadnienia
planowanego umieszczenia statku w wykazie i powiadomienie go
o konsekwencjach, które wynikają z umieszczenia statku we
wspólnotowym wykazie statków NNN, zgodnie z art. 37. Do
państw członkowskich bandery zostaje również skierowany
wniosek o udzielenie Komisji informacji o właścicielach oraz, w
stosownych przypadkach, agentach statków rybackich, tak aby
zapewnić tym osobom, zgodnie z art. 27 ust. 2, możliwość
złożenia wyjaśnień.
4. Komisja przekazuje wszystkim państwom członkowskim informacje o
statkach rybackich, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą
prowadzić połowy NNN, aby ułatwić stosowanie rozporządzenia (EWG)
nr 2847/93.
Sporządzanie wspólnotowego wykazu statków NNN
1. Komisja sporządza, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 54 ust.
2, wspólnotowy wykaz statków NNN. Wykaz ten zawiera statki
rybackie, w odniesieniu do których w wyniku podjęcia środków na mocy
art. 25 i 26 uzyskano zgodnie z niniejszym rozporządzeniem informacje
pozwalające ustalić, że prowadzą one połowy NNN, i których państwa
bandery nie zastosowały się do oficjalnych wezwań o powstrzymanie
takich połowów, o których mowa w art. 26 ust. 2 lit. b) i c) oraz w art. 26
ust. 3 lit. b) i c).
2. Przed umieszczeniem statku rybackiego we wspólnotowym wykazie
statków NNN Komisja przedstawia właścicielowi i, w stosownych
przypadkach, agentom danego statku rybackiego szczegółowe
uzasadnienie planowanego umieszczenia statku rybackiego w wykazie
oraz wszelkie okoliczności potwierdzające podejrzenie, że statek ten
prowadził połowy NNN. Uzasadnienie to zawiera pouczenie o prawie do
zwrócenia się o dodatkowe informacje oraz do przedstawienia takich
informacji, a także zapewnia właścicielowi i, w stosownych
przypadkach, agentowi możliwość złożenia wyjaśnień i obrony w danej
sprawie, pozostawiając im na to odpowiedni czas i stwarzając
odpowiednie warunki.
3. W przypadku podjęcia decyzji o umieszczeniu statku rybackiego we
wspólnotowym wykazie statków NNN Komisja powiadamia o tej
decyzji i o jej przyczynach właściciela i, w stosownych przypadkach,
agenta tego statku rybackiego.
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ust. 4

ust. 5

ust. 6

ust. 7

ust. 8

Art. 28
ust. 1

4. Obowiązki Komisji na mocy ust. 2 i 3 mają zastosowanie bez
uszczerbku dla zasadniczej odpowiedzialności państwa bandery w
odniesieniu do statku rybackiego oraz jedynie w zakresie, w jakim
Komisja dysponuje odpowiednimi informacjami dotyczącymi
właściciela i agenta statku rybackiego.
5. Komisja powiadamia państwo bandery o umieszczeniu statku
rybackiego we wspólnotowym wykazie statków NNN i szczegółowo
przedstawia państwu bandery powody umieszczenia statku w tym
wykazie.
6. Komisja zwraca się do państw bandery, których statki rybackie
znajdują się we wspólnotowym wykazie statków NNN, z wnioskiem o:
powiadomienie właściciela statku rybackiego o umieszczeniu go
a)
we wspólnotowym wykazie statków NNN, o powodach
uzasadniających umieszczenie w tym wykazie oraz o
wynikających z tego konsekwencjach określonych w art. 37; oraz
b)
podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu wyeliminowania
połowów NNN, w tym, jeżeli będzie to konieczne, wykreślenie
danych statków rybackich z rejestru lub odebranie im licencji
połowowych, oraz o poinformowanie Komisji o podjętych
środkach.
7. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do wspólnotowych statków
rybackich, jeżeli państwo członkowskie bandery podjęło działania
zgodnie z ust. 8.
8. Wspólnotowe statki rybackie nie są umieszczane we wspólnotowym
wykazie statków NNN, jeżeli państwo członkowskie bandery podjęło na
mocy niniejszego rozporządzenia i na mocy rozporządzenia (EWG) nr
2847/93 działania przeciwdziałające naruszeniom prawa stanowiącym
poważne naruszenie określone w art. 3 ust. 2, bez uszczerbku dla działań
podjętych przez regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem.
Wykreślenie statków rybackich ze wspólnotowego wykazu statków
NNN
1. Komisja wykreśla statek rybacki, zgodnie z procedurą, o której mowa
w art. 54 ust. 2, ze wspólnotowego wykazu statków NNN, jeżeli państwo
bandery statku rybackiego wykaże, że:
a)
statek nie prowadził połowów NNN, ze względu na które został
umieszczony w wykazie; lub
b)
w związku z przedmiotowymi połowami NNN zastosowano
zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2847/93 skuteczne,
proporcjonalne i odstraszające kary, w szczególności wobec
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statków rybackich
członkowskiego.
ust. 2

ust. 3

Art. 29
ust. 1

pływających

pod

banderą
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2. W przypadku niepodjęcia przez państwo bandery działań określonych
w ust. 1 właściciel lub, w stosownych przypadkach, agent statku
rybackiego umieszczonego we wspólnotowym wykazie statków NNN
może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
statusu takiego statku. Komisja rozważy możliwość wykreślenia statku
rybackiego z wykazu, wyłącznie jeżeli:
a)
właściciel lub agent przedstawi dowody potwierdzające, że statek
rybacki nie prowadzi już połowów NNN; lub
b)
statek rybacki umieszczony w wykazie zatonął lub został poddany
złomowaniu.
3. W pozostałych przypadkach Komisja rozważy możliwość wykreślenia
statku rybackiego z wykazu, wyłącznie jeżeli zostaną spełnione
następujące warunki:
a)
od czasu umieszczenia statku rybackiego w wykazie minęły co
najmniej dwa lata, w którym to okresie Komisja nie otrzymała
zgodnie z art. 25 żadnych dalszych doniesień o domniemanym
prowadzeniu przez statek połowów NNN; lub
b)
właściciel przedstawi informacje odnoszące się do obecnej
działalności statku rybackiego, dowodzące, że statek działa w
pełni zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi lub
środkami ochrony i zarządzania obowiązującymi dla wszelkiej
działalności rybackiej, w jakiej uczestniczy; lub
c)
dany statek rybacki, jego właściciel lub agent nie mają żadnych
powiązań operacyjnych ani finansowych, pośrednich czy też
bezpośrednich, z żadnym innym statkiem, właścicielem lub
agentem, co do których istnieje podejrzenie lub w przypadku
których stwierdzono, że prowadzą połowy NNN.
Informacje zawarte we wspólnotowym wykazie statków NNN,
publiczny dostęp do tego wykazu i jego prowadzenie
1. Wspólnotowy wykaz statków NNN zawiera następujące informacje o
poszczególnych statkach rybackich:
a)
nazwę i poprzednie nazwy, jeżeli dotyczy;
b)
banderę i poprzednie bandery, jeżeli dotyczy;
c)
właściciela, w tym właściciela ekonomicznego, oraz, w
stosownych przypadkach, poprzednich właścicieli, w tym
właścicieli ekonomicznych, jeżeli dotyczy;
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d)

ust. 2

ust. 3

Art. 30
ust. 1

ust. 2

agenta i, w stosownych przypadkach, poprzednich agentów, jeżeli
dotyczy;
e)
sygnał rozpoznawczy i poprzednie sygnały rozpoznawcze, jeżeli
dotyczy;
f)
numer Lloyds/IMO, o ile jest dostępny;
g)
zdjęcia, o ile są dostępne;
h)
datę pierwszego umieszczenia w wykazie;
i)
krótki opis działalności uzasadniającej umieszczenie statku w
wykazie wraz z odesłaniem do wszelkich istotnych dokumentów
informujących o tej działalności i stanowiących dowód na jej
prowadzenie.
2. Komisja publikuje wspólnotowy wykaz statków NNN w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej i podejmuje wszelkie niezbędne środki w
celu zapewnienia publicznego dostępu do niego, między innymi poprzez
umieszczenie go na swojej stronie internetowej.
3. Komisja uaktualnia wspólnotowy wykaz statków NNN co trzy
miesiące oraz zapewnia działanie systemu pozwalającego na
automatyczne powiadamianie państw członkowskich, regionalnych
organizacji zarządzania rybołówstwem oraz wszystkich obywateli,
którzy mogą sobie tego zażyczyć, o jego aktualizacjach. Ponadto
Komisja przekazuje ten wykaz FAO oraz regionalnym organizacjom
zarządzania rybołówstwem w celu zacieśnienia współpracy pomiędzy
Wspólnotą a tymi organizacjami w zakresie zapobiegania połowom
NNN oraz ich powstrzymywania i eliminowania.
Wykazy statków NNN przyjęte przez regionalne organizacje
zarządzania rybołówstwem
1. Poza statkami rybackimi, o których mowa w art. 27, we
wspólnotowym wykazie statków NNN są umieszczane, zgodnie z
procedurą, o której mowa w art. 54 ust. 2, statki rybackie znajdujące się
w wykazach statków NNN przyjętych przez regionalne organizacje
zarządzania rybołówstwem. Wykreślenie takich statków ze
wspólnotowego wykazu statków NNN jest uzależnione od decyzji
podjętych w ich sprawie przez odpowiednią regionalną organizację
zarządzania rybołówstwem.
2. Co roku po otrzymaniu od regionalnej organizacji zarządzania
rybołówstwem wykazów statków rybackich, co do których istnieje
podejrzenie lub w przypadku których stwierdzono, że prowadzą połowy
NNN, Komisja powiadamia o nich państwa członkowskie.
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ust. 3

Art. 31
ust. 1

ust. 2

ust. 3

ust. 4

ust. 5

3. Komisja niezwłocznie powiadamia państwa członkowskie o wszelkich
statkach wpisanych do wykazu, wykreślonych z wykazu lub o wszelkich
zmianach w wykazach, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu,
każdorazowo, kiedy nastąpią takie zmiany. Artykuł 37 stosuje się do
statków wpisanych do tak zmienionych wykazów statków NNN
przyjętych przez regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem od
chwili zgłoszenia tych wykazów państwom członkowskim.
Uznanie państw trzecich za niewspółpracujące
1. Komisja określa, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 54 ust. 2,
państwa trzecie, które uznaje za niewspółpracujące państwa trzecie w
zakresie zwalczania połowów NNN.
2. Uznanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie przeglądu
wszelkich informacji uzyskanych na mocy rozdziałów II, III, IV, V,
VIII, X i XI lub, w stosownych przypadkach, wszelkich innych istotnych
informacji, takich jak dane o połowach, informacje handlowe otrzymane
z krajowych urzędów statystycznych i innych wiarygodnych źródeł,
rejestry statków i bazy danych ich dotyczące, systemy dokumentacji
połowowej regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem lub jej
dokumenty statystyczne oraz wykazy statków NNN przyjęte przez
regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem, a także wszelkie inne
informacje uzyskane w portach i na łowiskach.
3. Państwo trzecie może zostać uznane za niewspółpracujące państwo
trzecie, jeżeli nie wypełnia obowiązków spoczywających na nim na
mocy prawa międzynarodowego jako na państwie bandery, państwie
portu, państwie nadbrzeżnym lub państwie zbytu, polegających na
podejmowaniu działań w celu zapobiegania połowom NNN oraz ich
powstrzymywania i eliminowania.
4. Do celów ust. 3 Komisja opiera się przede wszystkim na analizie
środków podjętych przez dane państwo trzecie w odniesieniu do:
a)
powtarzających się połowów NNN, których prowadzenie lub
wspieranie przez statki rybackie pływające pod jego banderą,
przez jego podmioty krajowe lub przez statki rybackie działające
na jego wodach morskich lub korzystające z jego portów
odpowiednio udokumentowano; lub
b)
wprowadzania na jego rynek produktów rybołówstwa
pochodzących z połowów NNN.
5. Na użytek ust. 3 Komisja bierze pod uwagę:
a)
czy dane państwo trzecie skutecznie współpracuje ze Wspólnotą,
odpowiadając na wnioski Komisji o przeprowadzenie
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ust. 6

ust. 7

Art. 32
ust. 1

dochodzenia, udzielenie odpowiedzi lub uzupełnienie informacji
w sprawie połowów NNN i działalności z nimi związanej;
b)
czy dane państwo trzecie podjęło skuteczne środki prawne w
stosunku do podmiotów odpowiedzialnych za połowy NNN, a w
szczególności, czy wymierzono wystarczająco surowe kary w celu
pozbawienia sprawców korzyści uzyskanych w wyniku połowów
NNN;
c)
historię, charakter, okoliczności, rozmiary i znaczenie danych
połowów NNN;
d)
w przypadku krajów rozwijających się - obecne możliwości ich
właściwych organów.
6. Na użytek ust. 3 Komisja bierze pod uwagę również następujące
elementy:
a)
ratyfikację przez dane państwa trzecie międzynarodowych aktów
dotyczących rybołówstwa, a w szczególności UNCLOS, Umowy
Narodów Zjednoczonych o zasobach rybnych oraz Porozumienia
FAO lub przystąpienie danych państw do tych aktów;
b)
status danego państwa trzeciego jako umawiającej się strony
regionalnych organizacji zarządzania rybołówstwem lub jego
zgoda na stosowanie przyjętych przez nie środków ochrony i
zarządzania;
c)
wszelkie działania lub zaniechania danego państwa trzeciego,
które mogły zmniejszyć skuteczność obowiązujących przepisów
ustawowych i wykonawczych lub międzynarodowych środków
ochrony i zarządzania.
7. W stosownych przypadkach przy stosowaniu niniejszego artykułu
należycie uwzględnia się szczególne ograniczenia istniejące w
państwach rozwijających się, szczególnie w zakresie monitorowania,
kontroli i nadzorowania połowów.
Działania wobec państw uznanych za niewspółpracujące państwa
trzecie
1. Komisja niezwłocznie powiadamia państwa, które mogą zostać
uznane za niewspółpracujące państwa trzecie zgodnie z kryteriami
określonymi w art. 31. Komisja zawiera w powiadomieniu informacje na
temat:
a)
przyczyny lub przyczyn takiego uznania wraz ze wszystkimi
dostępnymi dowodami;
b)
możliwości udzielenia Komisji odpowiedzi na piśmie odnośnie do
decyzji dotyczącej takiego uznania oraz przekazania innych
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ust. 2

ust. 3

ust. 4

Art. 33
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ust. 2

ust. 3

Art. 34
ust. 1

istotnych informacji, na przykład dowodów przemawiających
przeciwko takiemu uznaniu lub, w stosownych przypadkach,
planu działania na rzecz poprawy oraz środków już podjętych w
celu naprawy sytuacji;
c)
prawa do zwrócenia się o dodatkowe informacje oraz do
przedstawienia takich informacji;
d)
konsekwencji uznania państwa za niewspółpracujące państwo
trzecie, zgodnie z art. 38.
2. Komisja zamieszcza również w powiadomieniu, o którym mowa w
ust. 1, wniosek do danego państwa trzeciego o podjęcie wszelkich
niezbędnych środków w celu przerwania połowów NNN oraz
zapobiegania wszelkim tego rodzaju działaniom w przyszłości, a także
odstąpienia od wszelkich działań lub naprawienia zaniechań, o których
mowa w art. 31 ust. 6 lit. c).
3. Komisja przekazuje swoje powiadomienie i wniosek danemu państwu
trzeciemu przy użyciu więcej niż jednego środka komunikacji. Komisja
zwraca się do tego państwa o potwierdzenie, że państwo to otrzymało
powiadomienie.
4. Komisja wyznacza danemu państwu trzeciemu odpowiedni czas na
przedstawienie odpowiedzi na powiadomienie, a także wyznacza mu
rozsądny czas na naprawę sytuacji.
Sporządzanie wykazu niewspółpracujących państw trzecich
1. Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji,
przyjmuje listę niewspółpracujących państw trzecich.
2. Komisja niezwłocznie powiadamia dane państwo trzecie o uznaniu go
za niewspółpracujące państwo trzecie i o środkach zastosowanych
zgodnie z art. 38, a także zwraca się do tego państwa o naprawienie
obecnej sytuacji oraz poinformowanie Komisji o środkach przyjętych w
celu zapewnienia przestrzegania środków ochrony i zarządzania przez
jego statki rybackie.
3. Po podjęciu decyzji na podstawie ust. 1 niniejszego artykułu Komisja
niezwłocznie powiadamia o niej państwa członkowskie i zwraca się do
nich z wnioskiem o zapewnienie natychmiastowego wdrożenia środków
określonych w art. 38. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o
wszelkich środkach podjętych w odpowiedzi na ten wniosek.
Usunięcie z wykazu niewspółpracujących państw trzecich
1. Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji,
usuwa państwo trzecie z wykazu niewspółpracujących państw trzecich,
jeżeli to państwo trzecie wykaże, że sytuacja stanowiąca podstawę do
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ust. 2

Art. 35

Art. 36
ust. 1

ust. 2

umieszczenia go w wykazie została naprawiona. Przy podejmowaniu
decyzji o usunięciu z wykazu bierze się również pod uwagę, czy dane
państwa trzecie podjęły konkretne środki pozwalające uzyskać trwałą
poprawę sytuacji.
2. Po podjęciu decyzji na mocy ust. 1 niniejszego artykułu Komisja
niezwłocznie powiadamia państwa członkowskie o uchyleniu wobec
danego państwa trzeciego środków określonych w art. 38.
Publiczny dostęp do wykazu niewspółpracujących państw trzecich
Komisja publikuje wykaz niewspółpracujących państw trzecich w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i podejmuje wszelkie
niezbędne środki w celu zapewnienia publicznego dostępu do tego
wykazu, między innymi umieszcza go na swojej stronie internetowej.
Komisja regularnie uaktualnia wykaz i zapewnia działanie systemu
pozwalającego na automatyczne powiadamianie państw członkowskich,
regionalnych organizacji zarządzania rybołówstwem oraz wszystkich
obywateli, którzy mogą sobie tego zażyczyć, o aktualizacjach tego
wykazu. Ponadto wykaz niewspółpracujących państw trzecich Komisja
przekazuje FAO oraz regionalnym organizacjom zarządzania
rybołówstwem w celu zacieśnienia współpracy pomiędzy Wspólnotą a
tymi organizacjami w zakresie zapobiegania połowom NNN oraz ich
powstrzymywania i eliminowania.
Środki nadzwyczajne
1. Jeżeli istnieją dowody na to, że działania podjęte przez dane państwo
trzecie zmniejszają skuteczność środków związanych z ochroną i
zarządzaniem przyjętych przez regionalną organizację zarządzania
rybołówstwem, Komisja ma prawo zgodnie ze swoimi zobowiązaniami
międzynarodowymi przyjąć środki nadzwyczajne, które obowiązują
przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy. Komisja może podjąć
nową decyzję o przedłużeniu obowiązywania środków nadzwyczajnych
na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy.
2. Środki nadzwyczajne, o których mowa w ust. 1, mogą między innymi
obejmować:
a)
niezezwalanie statkom rybackim upoważnionym do połowów i
pływającym pod banderą danego państwa trzeciego na wstęp do
portów państw członkowskich, z wyjątkiem przypadków siły
wyższej lub niebezpieczeństwa, o których mowa w art. 4 ust. 2,
gdy dotyczy to usług absolutnie koniecznych do zaradzenia danej
sytuacji;
b)
niezezwalanie statkom rybackim pływającym pod banderą
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ust. 3

ust. 4

ust. 5
Art. 37

państwa członkowskiego na udział we wspólnych operacjach
połowowych ze statkami pływającymi pod banderą danego
państwa trzeciego;
c)
niezezwalanie statkom rybackim pływającym pod banderą
państwa członkowskiego na prowadzenie połowów na wodach
morskich podlegających jurysdykcji danego państwa trzeciego,
bez uszczerbku dla postanowień dwustronnych umów w sprawie
połowów;
d)
niezezwalanie na dostarczanie żywych ryb w celu hodowli ryb w
wodach morskich podlegających jurysdykcji danego państwa
trzeciego;
e)
nieprzyjmowanie żywych ryb złowionych przez statki rybackie
pływające pod banderą danego państwa trzeciego w celu hodowli
ryb w wodach morskich podlegających jurysdykcji państwa
członkowskiego.
3. Środki
nadzwyczajne
wchodzą
w
życie
ze
skutkiem
natychmiastowym. Powiadamia się o nich państwa członkowskie i
państwo trzecie, którego dotyczą, oraz publikuje się je w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
4. Dane państwa członkowskie mogą odwołać się od decyzji Komisji
określonej w ust. 1 do Rady w terminie 10 dni roboczych od otrzymania
powiadomienia.
5. W terminie jednego miesiąca od dnia przekazania jej sprawy Rada
może, stanowiąc większością kwalifikowaną, podjąć odmienną decyzję.
Działania podejmowane wobec statków rybackich wpisanych do
wspólnotowego wykazu statków NNN
Wobec statków rybackich wpisanych do wspólnotowego wykazu
statków NNN stosuje się następujące środki:
1)
państwa członkowskie bandery nie przedkładają Komisji żadnych
wniosków o wydanie upoważnień do połowów dla statków
rybackich NNN;
2)
istniejące upoważnienia do połowów lub specjalne zezwolenia
połowowe wydane przez państwa członkowskie bandery dla
statków rybackich NNN są cofane;
3)
statki rybackie NNN pływające pod banderami państw trzecich nie
otrzymują upoważnienia do połowów na wodach wspólnotowych i
zabrania się ich czarterowania;
4)
statki rybackie pływające pod banderami państw członkowskich w

N

N

N
T

Art. 84
ust. 2 i 3

Art. 84. 1. Kapitan portu
informuje
niezwłocznie
okręgowego
inspektora
rybołówstwa
morskiego
o
otrzymanym zgłoszeniu zamiaru
wejścia do portu statku NNN.
2. Okręgowy
inspektor
rybołówstwa morskiego odmawia
udzielenia zgody na wejście do
portu lub korzystanie z usług
portowych, prowadzenie operacji
wyładunku lub przeładunku, lub
zaopatrywanie w prowiant i w
paliwo oraz świadczenie innych
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5)

6)

7)

8)
9)

10)

żaden sposób nie pomagają w przetwarzaniu ryb statkom
rybackim NNN, nie biorą udziału w tym przetwarzaniu ani w
żadnych operacjach przeładunkowych czy wspólnych operacjach
połowowych z takimi statkami;
statki rybackie NNN pływające pod banderami państw
członkowskich nie otrzymują zezwoleń na wstęp do portów
Wspólnoty poza swoim portem macierzystym, z wyjątkiem
przypadków siły wyższej lub niebezpieczeństwa. Statki rybackie
NNN pływające pod banderami państw trzecich nie otrzymują
zezwoleń na wstęp do portu państwa członkowskiego, z
wyjątkiem przypadków siły wyższej lub niebezpieczeństwa.
Państwo członkowskie może ewentualnie zezwolić statkowi
rybackiemu NNN na wstęp do swoich portów, pod warunkiem że
połowy znajdujące się na pokładzie i, w stosownych przypadkach,
narzędzia połowowe, zabronione na mocy środków ochrony i
zarządzania przyjętych przez regionalne organizacje zarządzania
rybołówstwem, zostaną skonfiskowane. W przypadku statków
rybackich NNN, którym zezwolono na wstęp do portów państwa
członkowskiego
ze
względu
na
siłę
wyższą
lub
niebezpieczeństwo, państwa członkowskie dokonują również
konfiskaty znajdujących się na ich pokładach połowów oraz, w
stosownych przypadkach, narzędzi połowowych, zabronionych na
mocy środków ochrony i zarządzania przyjętych przez regionalne
organizacje zarządzania rybołówstwem;
w portach nie zaopatruje się statków rybackich NNN pływających
pod banderami państw trzecich w prowiant ani w paliwo, ani nie
świadczy się na ich rzecz innych usług, z wyjątkiem przypadków
siły wyższej lub niebezpieczeństwa;
nie zezwala się na wymianę załóg na statkach rybackich NNN
pływających pod banderami państw trzecich, z wyjątkiem
przypadków, w których jest to konieczne ze względu na siłę
wyższą lub niebezpieczeństwo;
państwa członkowskie odmawiają przyznawania swoich bander
statkom rybackim NNN;
zabrania się przywozu produktów rybołówstwa złowionych przez
statki rybackie NNN, a zatem świadectwa połowowe towarzyszące
takim produktom nie są uznawane ani zatwierdzane;
zabrania się wywozu i powrotnego wywozu produktów
rybołówstwa pochodzących ze statków rybackich NNN w celu ich

usług na rzecz statku rybackiego
lub wymianę załogi:
1)
statkom
NNN,
z
zastrzeżeniem pkt 2;
2)
statkom NNN o polskiej
przynależności ̽ jeżeli
portem wejścia nie jest port
macierzysty tego statku;
statkowi rybackiemu o
3)
obcej przynależności innej
niż
przynależność
do
państwa członkowskiego
Unii Europejskiej – jeżeli
portem wejścia nie jest port
wyznaczony
do
prowadzenia
operacji
wyładunku lub przeładunku
produktów rybołówstwa i
świadczenia
usług
portowych.
3. Przepisu ust. 2, nie
stosuje
się
w
przypadku
wystąpienia siły wyższej lub
jeżeli statek rybacki znajduje się
w niebezpieczeństwie oraz w
przypadku, o którym mowa w art.
37 pkt 11 rozporządzenia nr
1005/2008.
4. Okręgowy
inspektor
rybołówstwa
morskiego
niezwłocznie informuje kapitana
portu oraz kapitana statku
rybackiego o odmowie udzielenia
zgody, o której mowa w ust. 2.
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przetworzenia;
statki rybackie NNN, na których pokładzie nie ma ryb ani załogi,
otrzymują zezwolenie na wstęp do portu w celu poddania ich
złomowaniu, co pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich
dochodzeń prowadzonych przeciwko tym statkom i wszystkim
odpowiednim osobom prawnym lub fizycznym oraz dla wszelkich
kar nałożonych na te statki i osoby.
Działania wobec niewspółpracujących państw trzecich
Wobec niewspółpracujących państw trzecich stosuje się następujące
środki:
1)
zabrania się przywozu do Wspólnoty produktów rybołówstwa
złowionych przez statki rybackie pływające pod banderami takich
państw, a zatem świadectwa połowowe towarzyszące takim
produktom nie są uznawane. W przypadku gdy uznanie państwa
trzeciego za niewspółpracujące na mocy art. 31 jest uzasadnione
niepodjęciem przez to państwo trzecie właściwych środków w
związku z połowami NNN wywierającymi negatywny wpływ na
dane stado lub gatunek, zakaz przywozu może obowiązywać
wyłącznie w odniesieniu do tego stada lub gatunku;
2)
podmiotom wspólnotowym zabrania się zakupu statków rybackich
pływających pod banderami takich państw;
3)
zabrania się dokonywania zmian bander statków pływających pod
banderą państw członkowskich na bandery takich państw;
4)
państwa członkowskie nie zezwalają na zawieranie umów
czarterowych z takimi państwami w odniesieniu do statków
rybackich pływających pod ich banderami;
5)
zabrania się wywozu wspólnotowych statków rybackich do takich
państw;
6)
zabrania się zawierania pomiędzy podmiotami państw
członkowskich a takimi państwami prywatnych porozumień
handlowych, których celem jest umożliwienie statkowi
rybackiemu pływającemu pod banderą państwa członkowskiego
korzystania z możliwości połowowych takich państw;
7)
zabrania się prowadzenia wspólnych operacji połowowych przez
statki rybackie pływające pod banderami państw członkowskich i
statek rybacki pływający pod banderą takiego państwa;
8)
Komisja proponuje wypowiedzenie wszelkich obowiązujących
dwustronnych umów w sprawie połowów lub umów o
partnerstwie w sprawie połowów zawartych z takimi państwami,

11)

Art. 38

N
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Art. 39
ust. 1

ust. 2

ust. 3

ust. 4

Art. 40
ust. 1

jeśli zawierają one postanowienia, że umowa ulega rozwiązaniu w
przypadku niedotrzymania przez nie zobowiązań w zakresie
zwalczania połowów NNN;
9)
Komisja nie przystępuje do negocjacji prowadzących do zawarcia
z takimi państwami dwustronnych umów w sprawie połowów lub
umów o partnerstwie w sprawie połowów.
Podmioty krajowe prowadzące połowy NNN lub je wspierające
1. Podmioty krajowe podlegające jurysdykcji państw członkowskich
("podmioty krajowe") nie mogą wspierać połowów NNN ani ich
prowadzić, co dotyczy również wykonywania prac na pokładzie oraz
działania w charakterze agenta lub właściciela ekonomicznego statków
rybackich znajdujących się we wspólnotowym wykazie statków NNN.
2. Bez uszczerbku dla zasadniczej odpowiedzialności państwa bandery,
państwa członkowskie współpracują ze sobą i z państwami trzecimi, a
także podejmują zgodnie z prawem krajowym i wspólnotowym wszelkie
właściwe środki w celu zidentyfikowania podmiotów krajowych, które
wspierają lub prowadzą połowy NNN.
3. Bez uszczerbku dla zasadniczej odpowiedzialności państwa bandery
państwa członkowskie podejmują, zgodnie ze swoimi przepisami
ustawowymi i wykonawczymi, niezbędne działania wobec podmiotów
krajowych zidentyfikowanych jako wspierające lub prowadzące połowy
NNN.
4. Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji nazwy właściwych
organów odpowiedzialnych za koordynację gromadzenia i weryfikacji
informacji o działalności podmiotów krajowych, o których mowa w
niniejszym rozdziale, oraz za składanie sprawozdań Komisji i
współpracę z nią.
Prewencja i kary
1. Państwa członkowskie zachęcają podmioty krajowe do przekazywania
wszelkich informacji na temat swoich interesów, mających charakter
prawny, finansowy lub gospodarczy, w odniesieniu do statków rybackich
pływających pod banderami państw trzecich lub informacji dotyczących
sprawowania przez nie kontroli nad takimi statkami, a także do
podawania nazw tych statków.

N
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Art. 112
pkt 4

Minister
Art. 112. 1.
właściwy do spraw rybołówstwa:
1)
jest odpowiedzialny za
monitorowanie działalności
połowowej
statków
rybackich
za
pomocą
satelitarnego
systemu
monitorowania statków, o
którym mowa w art. 9 ust.
1
rozporządzenia
nr
1224/2009;
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2)

3)

4)

5)

6)

zbiera,
gromadzi
i
przetwarza dane w zakresie
wykonywania rybołówstwa
morskiego;
realizuje
obowiązki
państwa członkowskiego
Unii
Europejskiej
dotyczące:
a)
przypadkowych
połowów waleni, określone
w
rozporządzeniu
nr
812/2004,
b) programu krajowego, w
tym
przekazywania
sprawozdań, o których
mowa w art. 25 ust. 3
rozporządzenia
nr
1380/2013;
umożliwia przekazywanie
informacji, o których mowa
w
art.
40
ust.
1
rozporządzenia
nr
1005/2008, poprzez stronę
internetową
urzędu
obsługującego
tego
ministra;
pełni funkcję organu, o
którym mowa w art. 5 ust.
5
rozporządzenia
nr
1224/2009;
za pośrednictwem CMR:
a) przyjmuje uprzednie
powiadomienia,
o
których mowa w art.
17
i
art.
18
rozporządzenia
nr
1224/2009,
b) przyjmuje uprzednie
zgłoszenia, o których
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7)

8)

9)

mowa w art. 17
rozporządzenia
nr
1098/2007,
c) wykonuje obowiązki
państwa
członkowskiego Unii
Europejskiej
w
zakresie
powiadomienia
o
wejściu do portu statku
rybackiego
i
wyładunku w innym
państwie
członkowskim
Unii
Europejskiej,
d) realizuje zadania punktu
kontaktowego,
o
którym mowa w art. 80
ust. 5 rozporządzenia
nr 1224/2009,
e)
monitoruje
i
dokonuje
kontroli
danych, o którym
mowa w art. 19
rozporządzenia
nr
404/2011;
zatwierdza
świadectwa
połowowe, w przypadkach,
o których mowa w art. 15
ust. 1 rozporządzenia nr
1005/2008;
wyznacza
obserwatorów
kontroli, o których mowa w
art.
93
ust.
2
rozporządzenia
nr
404/2011;
przekazuje informacje, o
których mowa w art. 34
rozporządzenia
nr
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1224/2009.
2. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa odmawia, w
drodze decyzji, zatwierdzenia
świadectwa
połowowego,
o
którym mowa w ust. 1 pkt 7, w
przypadku niezgodności danych
zawartych w tym świadectwie z
danymi
zawartymi
w
elektronicznym
systemie
raportowania połowów.
ust. 2

ust. 3

ust. 4

Art. 41

2. Podmioty krajowe nie mogą sprzedawać ani dokonywać wywozu
żadnych statków rybackich z przeznaczeniem dla podmiotów
uczestniczących w działalności statków rybackich znajdujących się we
wspólnotowym wykazie statków NNN, zarządzaniu takimi statkami
rybackimi lub posiadających takie statki rybackie.
3. Bez uszczerbku dla innych przepisów prawa wspólnotowego
odnoszących się do środków publicznych państwa członkowskie nie
przyznają w ramach krajowych systemów pomocy lub środków
wspólnotowych pomocy publicznej podmiotom uczestniczącym w
działalności statków rybackich znajdujących się we wspólnotowym
wykazie statków NNN, zarządzaniu takimi statkami lub posiadającym
takie statki.
4. Państwa członkowskie podejmują starania w celu uzyskiwania
informacji o istnieniu wszelkich porozumień pomiędzy podmiotami
krajowymi a państwami trzecimi pozwalających na zmianę bandery
statków rybackich pływających pod ich banderami na banderę takiego
państwa trzeciego. Informują o tym Komisję, przedstawiając jej wykaz
takich statków rybackich.
Zakres stosowania
Niniejszy rozdział stosuje się do:
1)
poważnych naruszeń, których dopuszczono się na terytorium
państw członkowskich, do których Traktat ma zastosowanie, lub
na wodach morskich znajdujących się pod zwierzchnictwem lub
jurysdykcją państw członkowskich, z wyjątkiem wód
przylegających do terytoriów lub państw wymienionych w
załączniku II do Traktatu;
2)
poważnych naruszeń, których dopuściły się wspólnotowe statki

N

N

N

N
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rybackie lub podmioty krajowe z państw członkowskich;
poważnych naruszeń ujawnionych na terytorium lub na wodach, o
których mowa w pkt 1 niniejszego artykułu, lecz które zostały
popełnione na pełnym morzu lub na obszarze objętym jurysdykcją
państwa trzeciego, które to naruszenia podlegają karze zgodnie z
art. 11 ust. 4.
Poważne naruszenia
1. Na użytek niniejszego rozporządzenia poważne naruszenie oznacza:
działania uznawane za połowy NNN zgodnie z kryteriami
a)
określonymi w art. 3;
b)
prowadzenie działalności gospodarczej bezpośrednio związanej z
połowami NNN, w tym handel produktami rybołówstwa lub
przywóz produktów rybołówstwa;
c)
fałszowanie dokumentów, o których mowa w niniejszym
rozporządzeniu, lub korzystanie z takich fałszywych lub
nieważnych dokumentów.
2. Ustalenia, czy naruszenie ma poważny charakter, dokonuje właściwy
organ państwa członkowskiego przy uwzględnieniu kryteriów
określonych w art. 3 ust. 2.
3)

Art. 42
ust. 1

ust. 2

N

T

Art. 114
ust. 1
pkt 2
Art. 86
ust. 6

Okręgowy
Art. 114. 1.
inspektor
rybołówstwa
morskiego:
1)
sprawuje
nadzór
nad
przestrzeganiem przepisów
o rybołówstwie morskim i
o
organizacji
rynku
rybnego, w tym:
a)
wykonuje kontrole, a
także inspekcje, o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1224/2009
oraz
rozporządzeniu
nr
1005/2008,
b)
w
przypadku
przywozu produktów
rybołówstwa drogą
morską
realizuje
obowiązki państwa
członkowskiego Unii
Europejskiej,
o
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

których mowa w
rozporządzeniu
nr
1005/2008;
dokonuje
oceny
wagi
naruszeń przepisów WPR
w ramach wspólnotowego
systemu kontroli;
nakłada kary pieniężne za
naruszenia przepisów o
rybołówstwie morskim oraz
o
organizacji
rynku
rybnego;
przyznaje
punkty
za
poważne naruszenia;
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 7 ust.
2 i 3 rozporządzenia nr
404/2011;
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 14 ust.
5 lub 6;
wykonuje
obowiązki
państwa członkowskiego
Unii
Europejskiej
w
zakresie:
a)
przyjęcia deklaracji,
o której mowa w
art. 8 ust. 1
rozporządzenia nr
1005/2008,
i
przekazywania jej
ministrowi
właściwemu
do
spraw rybołówstwa,
b)
weryfikacji mocy
silników zgodnie z art. 41
rozporządzenia
nr
1224/2009
– za
pośrednictwem
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inspektorów rybołówstwa
morskiego.
2. Okręgowy
inspektor
rybołówstwa
morskiego
przechowuje
dokumenty,
o
których mowa w ust. 1 pkt 7,
przez okres trzech lat.
3. Okręgowi
inspektorzy
rybołówstwa morskiego przy
realizacji
swoich
zadań
współdziałają z organami i
jednostkami
organizacyjnymi
Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych,
Służby
Celnej,
Inspekcji
Handlowej,
Inspekcji
Weterynaryjnej,
Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej
Straży Rybackiej, Społecznej
Straży
Rybackiej,
Straży
Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Policji, kontroli
skarbowej oraz ze strażami
gminnymi,
wojewódzkimi
inspektoratami
ochrony
środowiska,
podmiotami
zarządzającymi
portami
i
przystaniami morskimi i z
terenowymi
organami
administracji
morskiej
z
uwzględnieniem właściwości i
kompetencji tych organów i
jednostek organizacyjnych.
Art. 86. 1.
Okręgowy
inspektor rybołówstwa morskiego
przyznaje, w drodze decyzji, na
dany statek rybacki armatorowi
tego
statku
wykonującemu
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rybołówstwo komercyjne punkty,
o których mowa w art. 126 ust. 1
rozporządzenia nr 404/2011, za
poważne naruszenia przepisów
WPR, o których mowa w art. 42
ust. 1 lit. a rozporządzenia nr
1005/2008,
zwane
dalej
„punktami
za
poważne
naruszenia”.
2. Punkty za poważne
naruszenia
przyznaje
się
armatorowi statku rybackiego w
liczbie określonej w załączniku
XXX do rozporządzenia nr
404/2011.
3. W przypadku gdy
podmiotem, o którym mowa w
art. 92 ust. 2 rozporządzenia nr
1224/2009, jest kapitan statku
rybackiego, okręgowy inspektor
rybołówstwa
morskiego
przyznaje, w drodze decyzji,
punkty za poważne naruszenia
również temu kapitanowi.
4. Punkty za poważne
naruszenia
przyznaje
się
kapitanowi statku rybackiego w
liczbie określonej w załączniku
XXX do rozporządzenia nr
404/2011.
5. W decyzjach, o których
mowa w ust. 1 i 3, rozstrzyga się
również o wymierzeniu kary
pieniężnej za poważne naruszenia
przepisów WPR.
6. Decyzjom, o których
mowa w ust. 1 i 3, w części
dotyczącej przyznania punktów za
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poważne naruszenia, nadaje się
rygor
natychmiastowej
wykonalności.
7. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa, mając na
uwadze
art.
3
ust.
2
rozporządzenia nr 1005/2008,
powtarzalność
naruszeń
przepisów WPR, ich wpływ na
stan żywych zasobów morza i
ekosystemu morskiego, osiągnięte
korzyści finansowe powstałe w
wyniku naruszeń i ich społeczną
szkodliwość określi, w drodze
rozporządzenia
kryteria,
na
podstawie których okręgowy
inspektor rybołówstwa morskiego
będzie dokonywał oceny wagi
stwierdzonego
naruszenia
przepisów WPR, w celu ustalenia,
czy naruszenie ma poważny
charakter.
Art. 43
ust. 1

Środki natychmiastowego egzekwowania prawa
1. W przypadku gdy osoba fizyczna jest podejrzana o dopuszczenie się
poważnego naruszenia lub została ujęta na gorącym uczynku, lub gdy
osobę prawną podejrzewa się o to, że jest odpowiedzialna za takie
naruszenie, państwa członkowskie wszczynają pełne dochodzenie w
sprawie tego naruszenia oraz, zgodnie ze swoim prawem krajowym i w
zależności od powagi naruszenia, podejmują natychmiastowe środki
egzekwowania prawa, w szczególności:
a)
doprowadzenie do natychmiastowego zaprzestania działalności
połowowej;
b)
skierowanie statku rybackiego do portu;
c)
skierowanie środka transportu w inne miejsce w celu
przeprowadzenia inspekcji;
d)
zarządzenie wniesienia zabezpieczenia;
e)
zajęcie narzędzi połowowych, połowów lub produktów
rybołówstwa;

T

Art. 114
ust. 1
pkt 4

Okręgowy
Art. 114. 1.
inspektor
rybołówstwa
morskiego:
1)
sprawuje
nadzór
nad
przestrzeganiem przepisów
o rybołówstwie morskim i
o
organizacji
rynku
rybnego, w tym:
a)
wykonuje kontrole, a
także inspekcje, o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1224/2009
oraz
rozporządzeniu
nr
1005/2008,
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f)
g)

czasowe unieruchomienie danego statku rybackiego lub środka
transportu;
zawieszenie upoważnienia do połowów.

b)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

w
przypadku
przywozu produktów
rybołówstwa drogą
morską
realizuje
obowiązki państwa
członkowskiego Unii
Europejskiej,
o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1005/2008;
dokonuje
oceny
wagi
naruszeń przepisów WPR
w ramach wspólnotowego
systemu kontroli;
nakłada kary pieniężne za
naruszenia przepisów o
rybołówstwie morskim oraz
o
organizacji
rynku
rybnego;
przyznaje
punkty
za
poważne naruszenia;
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 7 ust.
2 i 3 rozporządzenia nr
404/2011;
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 14 ust.
5 lub 6;
wykonuje
obowiązki
państwa członkowskiego
Unii
Europejskiej
w
zakresie:
a)
przyjęcia deklaracji,
o której mowa w
art. 8 ust. 1
rozporządzenia nr
1005/2008,
i
przekazywania jej
ministrowi
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właściwemu
do
spraw rybołówstwa,
b)
weryfikacji mocy
silników zgodnie z art. 41
rozporządzenia
nr
1224/2009
pośrednictwem
– za
inspektorów rybołówstwa
morskiego.
2. Okręgowy
inspektor
rybołówstwa
morskiego
przechowuje
dokumenty,
o
których mowa w ust. 1 pkt 7,
przez okres trzech lat.
inspektorzy
3. Okręgowi
rybołówstwa morskiego przy
realizacji
swoich
zadań
współdziałają z organami i
jednostkami
organizacyjnymi
Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych,
Służby
Celnej,
Inspekcji
Handlowej,
Inspekcji
Weterynaryjnej,
Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej
Straży Rybackiej, Społecznej
Straży
Rybackiej,
Straży
Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Policji, kontroli
skarbowej oraz ze strażami
gminnymi,
wojewódzkimi
inspektoratami
ochrony
środowiska,
podmiotami
zarządzającymi
portami
i
przystaniami morskimi i z
terenowymi
organami
administracji
morskiej
z
uwzględnieniem właściwości i
kompetencji tych organów i
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jednostek organizacyjnych.
ust. 2

Art. 44
ust. 1

ust. 2

2. Charakter środków egzekwowania ma zapobiegać dalszemu
dopuszczaniu się danego poważnego naruszenia oraz ma pozwalać
właściwym organom na ukończenie dochodzenia w jego sprawie.
Kary za poważne naruszenia
1. Państwa członkowskie zapewniają, by osoba fizyczna, która dopuściła
się poważnego naruszenia, lub osoba prawna odpowiedzialna za
poważne naruszenie podlegała skutecznym, proporcjonalnym i
odstraszającym karom.

T

2. Państwa członkowskie stosują karę w maksymalnej wysokości
wynoszącej co najmniej pięciokrotność wartości produktów rybołówstwa
pozyskanych w wyniku popełnienia poważnego naruszenia.
W przypadku poważnego naruszenia powtarzającego się w okresie
pięciu lat państwa członkowskie stosują karę w maksymalnej wysokości
wynoszącej co najmniej ośmiokrotność wartości produktów rybołówstwa
pozyskanych w wyniku popełnienia poważnego naruszenia.
Stosując te kary, państwa członkowskie biorą również pod uwagę
wartość szkody poczynionej w danych zasobach połowowych i w
środowisku morskim.

T

T

Art. 114
ust. 1
pkt 4
Art. 136
ust. 2

Art. 133
Art. 136
ust. 2

j.w.

Art. 136.
Minister
właściwy do spraw rybołówstwa
określi, w drodze rozporządzenia,
wysokość kar pieniężnych, o
których mowa w art. 127, art. 131
pkt 3 lit. a, art. 132, art. , art. 134
ust. 1 i art. 135 ust. 1, różnicując
je w zależności od rodzaju
dokonanych
naruszeń,
ich
społecznej szkodliwości, wpływu
na stan żywych zasobów morza i
ekosystemu morskiego oraz w
zależności
od
osiągniętych
korzyści
finansowych
wynikających
z
danego
naruszenia lub od wartości
produktów
rybołówstwa
pozyskanych w wyniku tego
naruszenia.
Art. 133. 1. Kto dopuścił
się
poważnego
naruszenia
przepisów WPR, o którym mowa
w art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr
1005/2008 lub w art. 90 ust. 1
rozporządzenia nr 1224/2009,
podlega karze pieniężnej w
wysokości
pięciokrotności
wartości produktów rybołówstwa
pozyskanych
w
wyniku
popełnienia
poważnego
naruszenia, która jest ustalana na
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podstawie średniej ceny rynkowej
danego gatunku organizmów
morskich
wynikającej
z
elektronicznego
systemu
raportowania połowów na dzień
popełnienia naruszenia, a jeżeli w
tym systemie brak jest średniej
ceny
rynkowej
na
dzień
popełnienia naruszenia bierze się
pod uwagę średnią cenę rynkową
wynikającą z tego systemu na
dzień najbliższy przed dniem, w
którym popełniono naruszenie.
2. Kto
w
okresie
5
kolejnych lat dopuścił się co
najmniej dwukrotnie poważnego
naruszenia przepisów WPR, o
których mowa w ust. 1, podlega
karze pieniężnej w wysokości nie
mniejszej niż ośmiokrotność
wartości produktów rybołówstwa
pozyskanych
w
wyniku
popełnienia
poważnego
naruszenia i nieprzekraczającej
dwudziestokrotności tej wartości,
która jest ustalana na podstawie
średniej ceny rynkowej danego
gatunku organizmów morskich
wynikającej z elektronicznego
systemu raportowania połowów
na dzień popełnienia naruszenia, a
jeżeli w tym systemie brak jest
średniej ceny rynkowej na dzień
popełnienia naruszenia bierze się
pod uwagę średnią cenę rynkową
wynikającą z tego systemu na
dzień najbliższy dniu przed
dniem, w którym popełniono
naruszenie.
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3. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa, mając na
uwadze powtarzalność naruszeń
przepisów WPR, ich wpływ na
stan żywych zasobów morza i
ekosystemu morskiego, osiągnięte
korzyści finansowe powstałe w
wyniku naruszeń i ich społeczną
szkodliwość określi, w drodze
rozporządzenia, wysokość kar
pieniężnych
za
poważne
naruszenia przepisów WPR nie
mniejszą niż wartość produktów
rybołówstwa pozyskanych w
wyniku popełnienia poważnego
naruszenia i nieprzekraczającą
dwudziestokrotności tej wartości,
która jest ustalana na podstawie
średniej ceny rynkowej danego
gatunku organizmów morskich
wynikającej z elektronicznego
systemu raportowania połowów
na dzień popełnienia naruszenia, a
jeżeli w tym systemie brak jest
średniej ceny rynkowej na dzień
popełnienia naruszenia bierze się
pod uwagę średnią cenę rynkową
wynikającą z tego systemu na
dzień najbliższy przed dniem, w
którym popełniono naruszenie.
ust. 3

3. Państwa członkowskie mogą także w zamian stosować skuteczne,
proporcjonalne i odstraszające sankcje karne.

N

Art. 45

Kary dodatkowe
Karom przewidzianym w niniejszym rozdziale mogą towarzyszyć inne
kary lub środki, w szczególności:
1)
zajęcie statku rybackiego biorącego udział w naruszeniu;
2)
czasowe unieruchomienie statku rybackiego;

N

Wprowadzone na
mocy rozp. 1224 i
404
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3)

Art. 46

Art. 47
ust. 1

ust. 2

ust. 3

Art. 48
ust. 1

konfiskata narzędzi połowowych, połowów i produktów
rybołówstwa objętych zakazem;
4)
zawieszenie lub cofnięcie upoważnienia do połowów;
5)
ograniczenie lub odebranie praw połowowych;
6)
czasowe lub stałe odebranie prawa do uzyskania nowych praw
połowowych;
7)
czasowy lub stały zakaz korzystania z pomocy publicznej lub
dotacji;
8)
zawieszenie lub cofnięcie statusu zatwierdzonego podmiotu
gospodarczego przyznanego na mocy art. 16 ust. 3.
Łączna wysokość kar i kar dodatkowych
Łączną wysokość kar i kar dodatkowych oblicza się w taki sposób, by
zapewnić skuteczne pozbawienie podmiotów, które są odpowiedzialne
za poważne naruszenia, korzyści ekonomicznych uzyskanych w wyniku
dopuszczenia się tych naruszeń, bez uszczerbku dla uzasadnionego
prawa do wykonywania zawodu. W tym celu uwzględnia się również
środki natychmiastowego egzekwowania prawa podjęte na mocy art. 43.
Odpowiedzialność osób prawnych
1. Osoby prawne są pociągane do odpowiedzialności z tytułu poważnych
naruszeń, jeżeli takich naruszeń dopuściła się w ich interesie jakakolwiek
osoba fizyczna zajmująca istotne stanowisko w strukturach tej osoby
prawnej, działając samodzielnie lub jako członek organu tej osoby
prawnej w oparciu o:
a)
prawo do reprezentowania danej osoby prawnej; lub
b)
upoważnienie do podejmowania decyzji w imieniu danej osoby
prawnej; lub
c)
upoważnienie do sprawowania kontroli w ramach danej osoby
prawnej.
2. Osoba prawna może także zostać pociągnięta do odpowiedzialności,
jeżeli brak nadzoru lub kontroli ze strony osoby fizycznej, o której mowa
w ust. 1, umożliwił popełnienie w interesie tej osoby prawnej poważnego
naruszenia przez osobę fizyczną działającą pod jej zwierzchnictwem.
3. Odpowiedzialność osób prawnych nie wyklucza możliwości
wszczęcia postępowania przeciwko osobom fizycznym z tytułu
popełnienia przez nie naruszenia, pomocnictwa w tym czynie lub
podżegania do niego.
Obserwacja na morzu
1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do działalności połowowej
podlegającej zasadom obserwacji na morzu przyjętym w ramach

N

N

N

N

N
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regionalnych organizacji zarządzania rybołówstwem, które są wiążące
dla Wspólnoty.
ust. 2

2. W przypadku gdy właściwy organ państwa członkowskiego
odpowiedzialny za inspekcję na morzu zaobserwuje statek rybacki
zajmujący się działalnością, którą można uznać za połowy NNN,
niezwłocznie sporządza sprawozdanie z jego obserwacji. Sprawozdania
te oraz wyniki dochodzeń przeprowadzonych przez to państwo
członkowskie w sprawie tego statku rybackiego stanowią dowody
wykorzystywane na potrzeby mechanizmów identyfikacji i
egzekwowania prawa przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

T

Art. 114
ust. 1
pkt 1

Art. 114. 1.
Okręgowy
inspektor
rybołówstwa
morskiego:
1)
sprawuje
nadzór
nad
przestrzeganiem przepisów
o rybołówstwie morskim i
o
organizacji
rynku
rybnego, w tym:
wykonuje kontrole, a
a)
także inspekcje, o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1224/2009
oraz
rozporządzeniu
nr
1005/2008,
b)
w
przypadku
przywozu produktów
rybołówstwa drogą
morską
realizuje
obowiązki państwa
członkowskiego Unii
Europejskiej,
o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1005/2008;
2)
dokonuje
oceny
wagi
naruszeń przepisów WPR
w ramach wspólnotowego
systemu kontroli;
3)
nakłada kary pieniężne za
naruszenia przepisów o
rybołówstwie morskim oraz
o
organizacji
rynku
rybnego;
4)
przyznaje
punkty
za
poważne naruszenia;
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5)

poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 7 ust.
2 i 3 rozporządzenia nr
404/2011;
6)
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 14 ust.
5 lub 6;
7)
wykonuje
obowiązki
państwa członkowskiego
Unii
Europejskiej
w
zakresie:
a)
przyjęcia deklaracji,
o której mowa w
art. 8 ust. 1
rozporządzenia nr
1005/2008,
i
przekazywania jej
ministrowi
właściwemu
do
spraw rybołówstwa,
b)
weryfikacji mocy
silników zgodnie z art. 41
rozporządzenia
nr
1224/2009
– za
pośrednictwem
inspektorów rybołówstwa
morskiego.
2. Okręgowy
inspektor
rybołówstwa
morskiego
przechowuje
dokumenty,
o
których mowa w ust. 1 pkt 7,
przez okres trzech lat.
3. Okręgowi
inspektorzy
rybołówstwa morskiego przy
realizacji
swoich
zadań
współdziałają z organami i
jednostkami
organizacyjnymi
Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych,
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Służby
Celnej,
Inspekcji
Handlowej,
Inspekcji
Weterynaryjnej,
Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej
Straży Rybackiej, Społecznej
Straży
Rybackiej,
Straży
Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Policji, kontroli
skarbowej oraz ze strażami
gminnymi,
wojewódzkimi
inspektoratami
ochrony
środowiska,
podmiotami
zarządzającymi
portami
i
przystaniami morskimi i z
terenowymi
organami
administracji
morskiej
z
uwzględnieniem właściwości i
kompetencji tych organów i
jednostek organizacyjnych.
ust. 3

3. W przypadku gdy kapitan wspólnotowego statku rybackiego lub
statku rybackiego z państwa trzeciego zaobserwuje statek rybacki
zajmujący się działalnością, o której mowa w ust. 2, kapitan może
sporządzić dokument zawierający jak najwięcej informacji z jego
obserwacji, na przykład:
a)
nazwę i opis statku rybackiego;
b)
sygnał rozpoznawczy statku rybackiego;
c)
numer rejestracyjny i, w stosownych przypadkach, numer Lloyds
IMO statku rybackiego;
d)
banderę statku rybackiego;
e)
pozycję (szerokość geograficzną, długość geograficzną) w chwili
pierwszej identyfikacji;
f)
datę/godzinę UTC pierwszej identyfikacji;
g)
zdjęcie lub zdjęcia statku rybackiego stanowiące dowód
obserwacji;
h)
wszelkie inne istotne informacje dotyczące zaobserwowanej
działalności danego statku rybackiego.

N
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ust. 4

ust. 5

ust. 6

Art. 49
ust. 1

ust. 2

4. Sprawozdania z obserwacji są niezwłocznie przesyłane właściwemu
organowi państwa członkowskiego bandery prowadzącego obserwację
statku rybackiego, który jak najszybciej przekazuje je Komisji lub
wyznaczonemu przez nią organowi. Komisja lub wyznaczony przez nią
organ natychmiast informuje państwo bandery zaobserwowanego statku
rybackiego. Komisja lub wyznaczony przez nią organ przekazuje
następnie sprawozdanie z obserwacji wszystkim państwom
członkowskim oraz, w stosownych przypadkach, sekretarzowi
wykonawczemu właściwej regionalnej organizacji zarządzania
rybołówstwem w celu umożliwienia podjęcia dalszych działań zgodnie
ze środkami przyjętymi przez tę organizację.
5. Państwo członkowskie, które otrzymuje od właściwego organu
umawiającej się strony regionalnej organizacji zarządzania
rybołówstwem sprawozdanie z obserwacji informujące o działalności
statku rybackiego pływającego pod jego banderą, jak najszybciej
przekazuje to sprawozdanie i wszelkie istotne informacje Komisji lub
wyznaczonemu przez nią organowi; Komisja lub wyznaczony przez nią
organ przekazuje następnie te informacje sekretarzowi wykonawczemu
właściwej regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem w celu
umożliwienia podjęcia przez nią dalszych działań zgodnie ze środkami
przyjętymi przez tę organizację.
6. Niniejszy artykuł stosuje się bez uszczerbku dla surowszych
przepisów przyjętych przez regionalne organizacje zarządzania
rybołówstwem, których Wspólnota jest umawiającą się stroną.
Przedstawianie informacji dotyczących zaobserwowanych statków
rybackich
1. Państwa członkowskie, które uzyskają odpowiednio udokumentowane
informacje
dotyczące
zaobserwowanych
statków
rybackich,
niezwłocznie przekazują te informacje Komisji lub wyznaczonemu przez
nią organowi, w formacie określonym zgodnie z procedurą, o której
mowa w art. 54 ust. 2.
2. Komisja lub wyznaczony przez nią organ analizuje również
odpowiednio udokumentowane informacje dotyczące zaobserwowanych
statków rybackich przedstawione przez obywateli, organizacje
społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacje ekologiczne, oraz
przedstawicieli zainteresowanych stron z sektora gospodarki rybnej lub
handlu.

N

N

N

N
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Art. 50
ust. 1

ust. 2

ust. 3

Dochodzenia w sprawie zaobserwowanych statków rybackich
1. Państwa członkowskie jak najszybciej wszczynają dochodzenie w
sprawie działalności statków rybackich pływających pod ich banderami,
które zostały zaobserwowane zgodnie z art. 49.
2. Państwa członkowskie najszybciej jak to możliwe, a w każdym razie
w ciągu dwóch miesięcy od przekazania sprawozdania z obserwacji
zgodnie art. 48 ust. 4, szczegółowo informują Komisję lub wyznaczony
przez nią organ, w miarę możliwości w formie elektronicznej, o
rozpoczęciu dochodzenia i o wszelkich działaniach przez nie podjętych
lub zamierzonych wobec zaobserwowanych statków rybackich
pływających pod ich banderami. W odpowiednich regularnych odstępach
czasu Komisji lub wyznaczonemu przez nią organowi przedkładane są
sprawozdania z przebiegu dochodzeń w sprawie działalności
zaobserwowanych statków rybackich. Komisji lub wyznaczonemu przez
nią organowi przedkładane jest końcowe sprawozdanie z wyników
zakończonego dochodzenia.
3. Państwa członkowskie inne niż państwo członkowskie bandery
weryfikują w odpowiednich przypadkach, czy zgłoszone zaobserwowane
statki rybackie prowadziły działalność na wodach morskich
znajdujących się pod ich jurysdykcją lub czy produkty rybołówstwa
pochodzące z tych statków zostały wyładowane lub przywiezione na ich
terytorium, i sprawdzają, czy w przeszłości statki te przestrzegały
odpowiednich środków ochrony i zarządzania. Państwa członkowskie
niezwłocznie powiadamiają Komisję lub wyznaczony przez nią organ
oraz
dane
państwo
członkowskie
bandery
o
wynikach
przeprowadzonych weryfikacji i dochodzeń.

N

N

T

Art. 114
ust. 1
pkt 1
lit. b

Okręgowy
Art. 114. 1.
inspektor
rybołówstwa
morskiego:
1)
sprawuje
nadzór
nad
przestrzeganiem przepisów
o rybołówstwie morskim i
o
organizacji
rynku
rybnego, w tym:
a)
wykonuje kontrole, a
także inspekcje, o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1224/2009
oraz
rozporządzeniu
nr
1005/2008,
b)
w
przypadku
przywozu produktów
rybołówstwa drogą
morską
realizuje
obowiązki państwa
członkowskiego Unii
Europejskiej,
o
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

których mowa w
rozporządzeniu
nr
1005/2008;
dokonuje
oceny
wagi
naruszeń przepisów WPR
w ramach wspólnotowego
systemu kontroli;
nakłada kary pieniężne za
naruszenia przepisów o
rybołówstwie morskim oraz
o
organizacji
rynku
rybnego;
przyznaje
punkty
za
poważne naruszenia;
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 7 ust.
2 i 3 rozporządzenia nr
404/2011;
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 14 ust.
5 lub 6;
wykonuje
obowiązki
państwa członkowskiego
Unii
Europejskiej
w
zakresie:
przyjęcia deklaracji,
a)
o której mowa w
art. 8 ust. 1
rozporządzenia nr
1005/2008,
i
przekazywania jej
ministrowi
właściwemu
do
spraw rybołówstwa,
b)
weryfikacji mocy
silników zgodnie z art. 41
rozporządzenia
nr
1224/2009
– za
pośrednictwem
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inspektorów rybołówstwa
morskiego.
2. Okręgowy
inspektor
rybołówstwa
morskiego
przechowuje
dokumenty,
o
których mowa w ust. 1 pkt 7,
przez okres trzech lat.
3. Okręgowi
inspektorzy
rybołówstwa morskiego przy
realizacji
swoich
zadań
współdziałają z organami i
jednostkami
organizacyjnymi
Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych,
Służby
Celnej,
Inspekcji
Handlowej,
Inspekcji
Weterynaryjnej,
Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej
Straży Rybackiej, Społecznej
Straży
Rybackiej,
Straży
Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Policji, kontroli
skarbowej oraz ze strażami
gminnymi,
wojewódzkimi
inspektoratami
ochrony
środowiska,
podmiotami
zarządzającymi
portami
i
przystaniami morskimi i z
terenowymi
organami
administracji
morskiej
z
uwzględnieniem właściwości i
kompetencji tych organów i
jednostek organizacyjnych.
ust. 4

4. Komisja lub wyznaczony przez nią organ przekazuje wszystkim
państwom członkowskim informacje otrzymane zgodnie z ust. 2 i 3.

N

ust. 5

5. Niniejszy artykuł stosuje się bez uszczerbku dla przepisów rozdziału
V rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 oraz dla przepisów przyjętych

N
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przez regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem, których
Wspólnota jest umawiającą się stroną.
Art. 51
ust. 1

ust. 2

ust. 3
Art. 52

Art. 53

Art. 54
ust. 1
ust. 2

Art. 55
ust. 1

ust. 2

Wzajemna pomoc
1. W celu zapewnienia przestrzegania niniejszego rozporządzenia organy
administracyjne odpowiedzialne za wprowadzenie w życie niniejszego
rozporządzenia w państwach członkowskich współpracują ze sobą, a
także z organami administracyjnymi państw trzecich oraz z Komisją.
2. Do celów określonych w ust. 1 tworzy się system wzajemnej pomocy
obejmujący zautomatyzowany system informowania, "System
informowania o połowach NNN", którym zarządza Komisja lub organ
przez nią wyznaczony i który pomaga właściwym organom zapobiegać
połowom NNN, prowadzić dochodzenia w ich sprawie oraz ścigać
sprawców.
3. Szczegółowe zasady stosowania przepisów niniejszego rozdziału
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 54 ust. 2.

N

Wprowadzenie w życie
Środki niezbędne do wprowadzenia w życie przepisów niniejszego
rozporządzenia przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art.
54 ust. 2.
Wsparcie finansowe
Państwa członkowskie mogą wymagać od zainteresowanych podmiotów,
aby uczestniczyły w kosztach związanych z wprowadzaniem w życie
niniejszego rozporządzenia.
Procedura komitetowa
1. Komisja jest wspierana przez komitet utworzony na mocy art. 30
rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.
2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7
decyzji 1999/468/WE.
Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na
jeden miesiąc.
Obowiązki w zakresie sprawozdawczości
1. Co dwa lata państwa członkowskie przekazują Komisji, najpóźniej do
dnia 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego, sprawozdanie ze
stosowania niniejszego rozporządzenia.
2. Na podstawie sprawozdań złożonych przez państwa członkowskie
oraz własnych obserwacji Komisja sporządza co trzy lata sprawozdanie,
które przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

N

N

N

N

N

N

N

N
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ust. 3

Art. 56

Art. 57

3. Ocena wpływu niniejszego rozporządzenia na połowy NNN zostanie
przeprowadzona przez Komisję w terminie do dnia 29 października 2013
r.
Uchylenie
Z dniem 1 stycznia 2010 r. uchyla się art. 28b ust. 2, art. 28e, 28f, 28g i
art. 31 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, rozporządzenie
(WE) nr 1093/94, rozporządzenie (WE) nr 1447/1999, art. 8, 19a, 19b,
19c, 21, 21b i 21c rozporządzenia (WE) nr 1936/2001 oraz art. 26a, 28,
29, 30 i 31 rozporządzenia (WE) nr 601/2004.
Odesłania do uchylonych rozporządzeń traktuje się jako odesłania do
niniejszego rozporządzenia.
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

N

N

N

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane
we wszystkich państwach członkowskich.
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TABELA ZBIEŻNOŚCI
do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego 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
TYTUŁ PROJEKTU:
TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU
PRAWNEGO/WDRAŻANYCH AKTÓW
PRAWNYCH

Projekt ustawy o rybołówstwie morskim

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ
Jedn. red.
Treść przepisu UE
Koniecz
Jedn. red.
Treść przepisu/ów projektu
Uzasadnienie
ność
uwzględnienia
wdrożen
w projekcie
ia
przepisów
T/N
wykraczającyc
h poza
minimalne
wymogi prawa
UE

Art. 1

Art.2
ust. 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólnotowy system kontroli,
inspekcji i egzekwowania (zwany dalej „wspólnotowym systemem
kontroli”) służący zapewnieniu przestrzegania przepisów wspólnej
polityki rybołówstwa.
Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszelkiej działalności
objętej wspólną polityką rybołówstwa, prowadzonej na terytorium
państw członkowskich, lub wodach wspólnotowych lub przez
wspólnotowe statki rybackie, lub, bez uszczerbku dla głównej
odpowiedzialności państwa członkowskiego bandery, przez
obywateli państw członkowskich.

N

N

Art.2
ust. 2

Art. 2 a
ust. 1

Art. 2 a
ust. 2

Art. 3
ust. 1

Działalność prowadzona na wodach morskich w krajach
i terytoriach zamorskich, o których mowa w załączniku II do
Traktatu, jest traktowana jak działalność prowadzona na
wodach morskich państw trzecich.
Do dnia 31 grudnia 2021 r. art. 5 ust. 3 oraz art. 6, 8, 41, 56,
58–62, 66, 68 i 109 nie mają zastosowania do Francji w
odniesieniu do statków rybackich, których długość całkowita
jest mniejsza niż 10 metrów i które wypływają z Majotty –
regionu najbardziej oddalonego w rozumieniu art. 349 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanego dalej
„Majottą”), oraz działalności prowadzonej przez takie statki i
uzyskanych przez nie połowów.
Do dnia 30 września 2014 r. Francja ustanowi uproszczony,
tymczasowy system kontroli mający zastosowanie do statków
rybackich, których długość całkowita jest mniejsza niż 10 metrów i
które wypływają z Majotty. System ten będzie uwzględniał
następujące kwestie:
a) znajomość zdolności połowowej;
b) dostęp do wód Majotty;
c) wdrożenie obowiązków dotyczących deklaracji;
d) wyznaczenie organów odpowiadających za działania kontrolne;
e) środki zapewniające, aby egzekwowanie prawa na statkach o
długości przekraczającej 10 metrów odbywało się na zasadzie
niedyskryminacyjnej.
Do dnia 30 września 2020 r. Francja przedstawi Komisji plan
działania, określając w nim środki, które zostaną wprowadzone w
celu zapewnienia pełnego wykonania rozporządzenia (WE) nr
1224/2009 od dnia 1 stycznia 2022 r. w odniesieniu do statków
rybackich, których długość całkowita jest mniejsza niż 10 metrów i
które wypływają z Majotty. Plan działania będzie przedmiotem
dialogu między Francją a Komisją. Francja podejmie wszelkie
niezbędne środki, aby zrealizować ten plan działania.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla
szczególnych postanowień określonych w porozumieniach w sprawie
połowów zawartych między Wspólnotą a państwami trzecimi lub
stosowanych w ramach regionalnych organizacji ds. zarządzania
rybołówstwem lub w ramach podobnych porozumień, których

N

N

N

N

Wspólnota jest stroną umawiającą się lub współpracującym
podmiotem niebędącym stroną.

Art. 3
ust. 2

Art. 4

Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla krajowych
środków kontroli, które wykraczają poza zakres jego minimalnych
wymogów, pod warunkiem że są zgodne z prawodawstwem
wspólnotowym oraz wspólną polityką rybołówstwa. Na wniosek
Komisji państwa członkowskie powiadamiają o tych środkach
kontroli.
Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje zawarte w
rozporządzeniu (WE) nr 2371/2002. Stosuje się również następujące
definicje:
1) „działalność połowowa” oznacza poszukiwanie ryb, wydawanie,
wystawianie, holowanie i wybieranie narzędzia połowowego,
wciąganie połowu na pokład, przeładunek, zatrzymywanie na
pokładzie, przetwarzanie na pokładzie, przenoszenie, umieszczanie w
sadzach, tuczenie i wyładowywanie ryb i produktów rybołówstwa;
2) „przepisy wspólnej polityki rybołówstwa” oznaczają
prawodawstwo wspólnotowe dotyczące ochrony i eksploatacji
żywych zasobów wodnych oraz zarządzania nimi, akwakultury,
przetwórstwa, przewozu i wprowadzania do obrotu produktów
rybołówstwa i akwakultury;
3) „kontrola” oznacza monitorowanie i nadzór;
4)
„inspekcja”
oznacza
wszelkie
czynności
kontrolne
przeprowadzane przez urzędników, dotyczące przestrzegania
przepisów wspólnej polityki rybołówstwa i wpisane do sprawozdania
z inspekcji;
5) „nadzór” oznacza obserwowanie działalności połowowej na
podstawie obserwacji dokonywanych przez statki inspekcyjne lub
oficjalne statki powietrzne oraz techniczne metody wykrywania i
identyfikacji;
6) „urzędnik” oznacza osobę upoważnioną przez organ krajowy,
Komisję lub Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa do
przeprowadzania inspekcji;
7) „inspektorzy wspólnotowi” oznaczają urzędników państwa
członkowskiego, Komisji lub organu przez nią wyznaczonego,
których nazwiska są zawarte w wykazie sporządzanym na podstawie
art. 79;

N

N

8) „obserwator kontroli” oznacza osobę upoważnioną przez organ
krajowy do obserwacji wykonywania przepisów wspólnej polityki
rybołówstwa;
9) „licencja połowowa” oznacza urzędowy dokument nadający jego
właścicielowi prawo, określone w przepisach krajowych, do
wykorzystania danej zdolności połowowej w celu komercyjnej
eksploatacji żywych zasobów wodnych. Zawiera ona minimalne
wymogi dotyczące identyfikacji, cech technicznych i wyposażenia
wspólnotowego statku rybackiego;
10) „upoważnienie do połowów” oznacza upoważnienie do połowów
wydane wspólnotowemu statkowi rybackiemu w uzupełnieniu jego
licencji połowowej, upoważniające do prowadzenia określonej
działalności połowowej w danym okresie, na danym obszarze lub w
odniesieniu do danego łowiska przy spełnieniu warunków
szczegółowych;
11) „system automatycznej identyfikacji” oznacza niezależny i stale
działający system identyfikacji i monitorowania statków, który
pozwala statkom na elektroniczną wymianę danych statku – w tym
dotyczących identyfikacji, pozycji, kursu i prędkości – z innymi
statkami znajdującymi się w pobliżu lub organami na lądzie;
12) „dane z systemu monitorowania statków” oznaczają dane
dotyczące identyfikacji statków rybackich, pozycji geograficznej,
daty, godziny, kursu i prędkości, przekazywane do ośrodka
monitorowania rybołówstwa państwa bandery przez satelitarne
urządzenia lokacyjne zainstalowane na statkach rybackich;
13) „system wykrywania statków” oznacza satelitarną technikę
teledetekcji, dzięki której można zidentyfikować statki i ustalać ich
pozycje na morzu;
14) „obszar ograniczonych połowów” oznacza każdy obszar morski
podlegający jurysdykcji państwa członkowskiego, który został
określony przez Radę i w którym działalność połowowa jest albo
ograniczona, albo zabroniona;
15) „ośrodek monitorowania rybołówstwa” oznacza centrum
operacyjne utworzone przez państwo członkowskie bandery i
wyposażone w sprzęt i oprogramowanie komputerowe pozwalające
na automatyczne odbieranie danych, ich przetwarzanie i
elektroniczne przesyłanie;
16) „przeładunek” oznacza rozładowanie całości lub części
produktów rybołówstwa lub akwakultury ze statku na inny statek;

17) „ryzyko” oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia,
które mogłoby stanowić naruszenie przepisów wspólnej polityki
rybołówstwa;
18) „zarządzanie ryzykiem” oznacza systematyczną identyfikację
ryzyka oraz wdrażanie wszelkich środków niezbędnych do
ograniczenia występowania takiego ryzyka. Obejmuje takie
działania, jak gromadzenie danych i informacji, analizę i ocenę
ryzyka, przygotowywanie i podejmowanie działań, a także regularne
monitorowanie i przegląd procesu oraz jego wyników, w oparciu o
międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe źródła i strategie;
19) „operator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która prowadzi
lub posiada przedsiębiorstwo wykonujące działalność związaną z
jakimkolwiek etapem produkcji, przetwarzania, wprowadzania do
obrotu, dystrybucji i sieci sprzedaży detalicznej produktów
rybołówstwa i akwakultury;
20) „partia” oznacza ilość produktów rybołówstwa i akwakultury
danego gatunku o takiej samej postaci, pochodzącą z tego samego
odpowiedniego obszaru geograficznego i z tego samego statku
rybackiego lub grupy statków rybackich lub z tej samej jednostki
produkcji akwakultury;
21) „przetwórstwo” oznacza proces przygotowywania określonej
postaci produktu. Obejmuje ono filetowanie, pakowanie,
puszkowanie, mrożenie, wędzenie, solenie, gotowanie, marynowanie,
suszenie lub przygotowywanie ryb do wprowadzenia do obrotu w
jakikolwiek inny sposób;
22) „wyładunek” oznacza pierwsze rozładowanie jakiejkolwiek ilości
produktów rybołówstwa z pokładu statku rybackiego na ląd;
23) „handel detaliczny” oznacza obróbkę lub przetwarzanie
produktów pochodzących z żywych zasobów wodnych i ich
przechowywanie w punkcie sprzedaży lub w punkcie dostawy dla
konsumenta końcowego, co obejmuje również dystrybucję;
24) „plany wieloletnie” oznaczają plany odbudowy, o których mowa
w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, plany zarządzania, o
których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, jak
również inne przepisy wspólnotowe przyjęte na mocy art. 37
Traktatu, ustanawiające szczegółowe środki zarządzania dla
poszczególnych stad ryb na okres kilkuletni;
25) „państwo nadbrzeżne” oznacza państwo, w którego wodach
podlegających jego zwierzchnictwu lub jurysdykcji lub portach

Art. 5
ust. 1

prowadzona jest działalność;
26) „egzekwowanie” oznacza wszelkie działania podjęte w celu
zapewnienia
przestrzegania
przepisów
wspólnej
polityki
rybołówstwa;
27) „certyfikowana moc silnika” oznacza maksymalną ciągłą moc
silnika, która może być uzyskana w kołnierzu wyjściowym silnika
zgodnie z certyfikatem wydanym przez organy państwa
członkowskiego lub towarzystwa klasyfikujące lub innych
operatorów przez nich wyznaczonych;
28) „połowy rekreacyjne” oznaczają niekomercyjną działalność
połowową, w przypadku której morskie zasoby wodne są
eksploatowane do celów rekreacji, turystyki lub sportu;
29) „przemieszczenie” oznacza operacje połowowe, w przypadku
których połów lub jego część są przenoszone lub przemieszczane ze
wspólnego narzędzia połowowego na statek lub z ładowni statku
rybackiego lub jego narzędzia połowowego na sieć, pojemnik lub do
sadzów znajdujących się poza statkiem, gdzie żywy połów jest
trzymany do wyładunku;
30) „odpowiedni obszar geograficzny” oznacza obszar morski, który
jest uznawany za jednostkę do celów geograficznej klasyfikacji w
rybołówstwie, wyrażony przez odniesienie do podobszaru FAO,
rejonu lub podrejonu, lub, w stosownych przypadkach,
statystycznego prostokąta ICES, strefy nakładu połowowego, strefy
ekonomicznej
lub obszaru ograniczonego współrzędnymi
geograficznymi;
31) „statek rybacki” oznacza każdy statek wyposażony do celów
komercyjnej eksploatacji żywych zasobów wodnych;
32) „uprawnienia do połowów” oznaczają określone ilościowo
prawne upoważnienie do łowienia, wyrażone jako połowy lub nakład
połowowy.
Państwa członkowskie kontrolują działalność prowadzoną przez
osoby fizyczne lub prawne w ramach wspólnej polityki rybołówstwa
na swoim terytorium oraz na wodach podlegających ich
zwierzchnictwu lub jurysdykcji, a w szczególności połowy,
przeładunki, przenoszenie ryb do sadzów lub urządzeń akwakultury,
w tym urządzeń do tuczenia, wyładunek, wywóz, przewóz,
przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu i przechowywanie
produktów rybołówstwa i akwakultury.

N

Art. 5
ust. 2

Art. 5
ust. 3

Państwa członkowskie kontrolują również dostęp do wód i zasobów
oraz działalność prowadzoną poza wodami wspólnotowymi przez
wspólnotowe statki rybackie pływające pod ich banderą oraz, bez
uszczerbku dla głównej odpowiedzialności państwa bandery, przez
swoich obywateli.
Państwa członkowskie przyjmują odpowiednie środki, przydzielają
wystarczające zasoby finansowe, ludzkie i techniczne oraz tworzą
struktury administracyjne i techniczne niezbędne do zapewnienia
kontroli, inspekcji i egzekwowania przepisów w odniesieniu do
działalności prowadzonej w ramach wspólnej polityki rybołówstwa.
Państwa członkowskie udostępniają swoim właściwym organom i
urzędnikom wszelkie odpowiednie środki do wykonywania przez
nich ich zadań.

N

DZIAŁ IV
Organy
administracji
rybołówstwa
morskiego

T

Art. 107. Organami
administracji
rybołówstwa morskiego są:
1)
minister
właściwy
do
spraw
rybołówstwa;
2)
okręgowi inspektorzy rybołówstwa
morskiego – jako organy administracji
niezespolonej.
Art. 108. 1. Okręgowi inspektorzy
rybołówstwa
morskiego
podlegają
ministrowi
właściwemu
do
spraw
rybołówstwa.
2. Okręgowych
inspektorów
rybołówstwa
morskiego
powołuje
i
odwołuje minister właściwy do spraw
rybołówstwa, po zasięgnięciu opinii
właściwego wojewody.
3. Zastępców
okręgowych
inspektorów
rybołówstwa
morskiego
powołuje i odwołuje minister właściwy do
spraw rybołówstwa, na wniosek okręgowych
inspektorów rybołówstwa morskiego.
4. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa w porozumieniu z ministrem
właściwym
do
spraw
administracji
publicznej określi, w drodze rozporządzenia,
siedziby
i
właściwość
miejscową
okręgowych inspektorów rybołówstwa
morskiego, mając na względzie zapewnienie
efektywności działania tych organów.
Art. 109. 1. Okręgowi inspektorzy
rybołówstwa morskiego wykonują swoje
zadania
przy
pomocy
okręgowych

inspektoratów rybołówstwa morskiego.
2. Okręgowe
inspektoraty
rybołówstwa morskiego tworzy i znosi, w
drodze rozporządzenia, minister właściwy
do spraw rybołówstwa, mając na względzie
siedziby
i właściwość
miejscową
okręgowych inspektorów rybołówstwa
morskiego oraz zapewnienie efektywności
działania
organów
administracji
rybołówstwa morskiego.
3. Organizację
okręgowego
inspektoratu rybołówstwa morskiego określa
statut nadany, w drodze zarządzenia, przez
ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
Art. 110. 1. W sprawach należących
do właściwości organów administracji
rybołówstwa morskiego, rozstrzyganych w
trybie postępowania administracyjnego,
decyzje w pierwszej instancji wydaje
okręgowy
inspektor
rybołówstwa
morskiego, chyba że na podstawie przepisu
szczególnego organem właściwym w
pierwszej instancji jest minister właściwy do
spraw rybołówstwa.
2. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa jest organem wyższego stopnia
w
rozumieniu
przepisów
Kodeksu
postępowania administracyjnego w stosunku
do okręgowych inspektorów rybołówstwa
morskiego.
Art. 111. 1. Organy administracji
rybołówstwa
morskiego
działają
na
terytorium
i
w
wyłącznej
strefie
ekonomicznej.
2. Organy administracji rybołówstwa
morskiego są właściwe także w sprawach
wykonywania zadań poza obszarami, o
których mowa w ust. 1, określonych

ustawami, umowami i porozumieniami
międzynarodowymi oraz przepisami Unii
Europejskiej dotyczącymi wykonywania
rybołówstwa morskiego, wprowadzania do
obrotu produktów rybołówstwa oraz rynków
rybnych.
Art. 112. 1. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa:
1)
jest odpowiedzialny za monitorowanie
działalności
połowowej
statków
rybackich za pomocą satelitarnego
systemu monitorowania statków, o
którym mowa w art. 9 ust. 1
rozporządzenia nr 1224/2009;
2)
zbiera, gromadzi i przetwarza dane w
zakresie wykonywania rybołówstwa
morskiego;
3)
realizuje
obowiązki
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej
dotyczące:
a) przypadkowych połowów waleni,
określone w rozporządzeniu nr
812/2004,
b)
programu krajowego, w tym
przekazywania sprawozdań, o których
mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia
nr 1380/2013;
4)
umożliwia przekazywanie informacji,
o których mowa w art. 40 ust. 1
rozporządzenia nr 1005/2008, poprzez
stronę
internetową
urzędu
obsługującego tego ministra;
5)
pełni funkcję organu, o którym mowa
w art. 5 ust. 5 rozporządzenia nr
1224/2009;
6)
za pośrednictwem CMR:
a)
przyjmuje
uprzednie
powiadomienia,
o
których

mowa w art. 17 i art. 18
rozporządzenia nr 1224/2009,
b) przyjmuje uprzednie zgłoszenia, o
których mowa w art. 17
rozporządzenia nr 1098/2007,
c) wykonuje obowiązki państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej
w
zakresie
powiadomienia o wejściu do
portu
statku
rybackiego
i
wyładunku w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej,
d)
realizuje
zadania
punktu
kontaktowego, o którym mowa w
art. 80 ust. 5 rozporządzenia nr
1224/2009,
e)
monitoruje i dokonuje kontroli
danych, o którym mowa w art.
19 rozporządzenia nr 404/2011;
7)
zatwierdza świadectwa połowowe, w
przypadkach, o których mowa w art.
15 ust. 1 rozporządzenia nr
1005/2008;
8)
wyznacza obserwatorów kontroli, o
których mowa w art. 93 ust. 2
rozporządzenia nr 404/2011;
9)
przekazuje informacje, o których
mowa w art. 34 rozporządzenia nr
1224/2009.
2. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji,
zatwierdzenia świadectwa połowowego, o
którym mowa w ust. 1 pkt 7, w przypadku
niezgodności danych zawartych w tym
świadectwie z danymi zawartymi w
elektronicznym
systemie
raportowania
połowów.
Art. 113. 1.
W
zakresie
nieuregulowanym w niniejszej ustawie,

jeżeli jest to niezbędne dla ochrony żywych
zasobów morza i zachowania porządku przy
połowach,
okręgowi
inspektorzy
rybołówstwa morskiego mogą wydawać
przepisy porządkowe, zawierające zakazy
lub nakazy określonego zachowania.
2. Przepisy porządkowe, o których
mowa w ust. 1, ustanawia się w formie
zarządzenia porządkowego.
3. Zarządzenie porządkowe podlega
ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku
urzędowym właściwym ze względu na
terytorialny zakres obowiązywania tego
zarządzenia.
4. W
razie
konieczności
natychmiastowego wprowadzenia w życie
zarządzenia porządkowego, może ono być
publikowane w drodze obwieszczeń w
miejscach jego obowiązywania, drogą
radiową lub w inny sposób zwyczajowo
przyjęty na danym terenie. Dzień takiego
opublikowania zarządzenia porządkowego
jest dniem jego ogłoszenia.
5. Zarządzenie porządkowe podaje się
również do wiadomości we właściwym
wojewódzkim dzienniku urzędowym.
6. Zarządzenia porządkowe mogą
przewidywać, za naruszenie ich przepisów,
kary grzywny wymierzane na zasadach i w
trybie
określonych
w
prawie
o
wykroczeniach.
Art. 114. 1. Okręgowy inspektor
rybołówstwa morskiego:
1)
sprawuje nadzór nad przestrzeganiem
przepisów o rybołówstwie morskim i
o organizacji rynku rybnego, w tym:
a)
wykonuje kontrole, a także
inspekcje, o których mowa w

rozporządzeniu nr 1224/2009
oraz
rozporządzeniu
nr
1005/2008,
b)
w
przypadku
przywozu
produktów rybołówstwa drogą
morską realizuje obowiązki
państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, o których mowa w
rozporządzeniu nr 1005/2008;
2)
dokonuje oceny wagi naruszeń
przepisów
WPR
w
ramach
wspólnotowego systemu kontroli;
3)
nakłada kary pieniężne za naruszenia
przepisów o rybołówstwie morskim
oraz o organizacji rynku rybnego;
4)
przyznaje punkty za poważne
naruszenia;
5)
poświadcza dokumenty, o których
mowa w art. 7 ust. 2 i 3
rozporządzenia nr 404/2011;
6)
poświadcza dokumenty, o których
mowa w art. 14 ust. 5 lub 6;
7)
wykonuje
obowiązki
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej w
zakresie:
a)
przyjęcia deklaracji, o której
mowa w art. 8 ust. 1
rozporządzenia nr 1005/2008,
i przekazywania jej ministrowi
właściwemu
do
spraw
rybołówstwa,
b)
weryfikacji mocy silników
zgodnie z art. 41 rozporządzenia nr
1224/2009
– za pośrednictwem inspektorów
rybołówstwa morskiego.
2. Okręgowy inspektor rybołówstwa
morskiego przechowuje dokumenty, o
których mowa w ust. 1 pkt 7, przez okres

trzech lat.
3. Okręgowi inspektorzy rybołówstwa
morskiego przy realizacji swoich zadań
współdziałają z organami i jednostkami
organizacyjnymi
Inspekcji
Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
Służby Celnej, Inspekcji Handlowej,
Inspekcji
Weterynaryjnej,
Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży
Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej,
Straży Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Policji, kontroli skarbowej oraz
ze strażami gminnymi, wojewódzkimi
inspektoratami
ochrony
środowiska,
podmiotami zarządzającymi portami i
przystaniami morskimi i z terenowymi
organami
administracji
morskiej
z
uwzględnieniem właściwości i kompetencji
tych organów i jednostek organizacyjnych.
Art. 115. 1. Czynności kontrolne i
inspekcje podejmowane przez okręgowego
inspektora
rybołówstwa
morskiego
wykonuje się po okazaniu legitymacji
służbowej.
2. W czasie wykonywania czynności
kontrolnych
i
inspekcji,
inspektor
rybołówstwa morskiego jest obowiązany
nosić na widocznym miejscu oznakę
służbową.
3. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa
określi,
w
drodze
rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej,
o której mowa w art. 97 rozporządzenia nr
404/2011, i oznaki służbowej, mając na
względzie ułatwienie identyfikacji służb
kontrolnych.
Art. 116. 1. W czasie wykonywania
czynności kontrolnych i inspekcji, inspektor

rybołówstwa morskiego jest uprawniony do:
1)
wejścia na pokład statku rybackiego
oraz statku przy użyciu którego
wykonuje
się
rybołówstwo
rekreacyjne , kontroli dokumentów
tożsamości, dziennika połowowego,
dokumentu
przewozowego
oraz
dokumentów uprawniających do
wykonywania
rybołówstwa
morskiego;
2)
sprawdzania,
czy
rybołówstwo
morskie jest wykonywane zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w tym z
umowami
międzynarodowymi
i
porozumieniami,
których
Rzeczpospolita Polska jest stroną;
3)
kontroli narzędzi połowowych i
złowionych organizmów morskich;
4)
kontroli w zakresie obrotu produktami
rybołówstwa;
5) kontroli pomieszczeń statków, środków
transportu, magazynów, przetwórni i
innych pomieszczeń służących do
przechowywania
organizmów
morskich na lądzie;
6)
żądania pisemnych lub ustnych
wyjaśnień;
7)
wykonywania
innych
czynności
niezbędnych do przeprowadzenia
kontroli,
a
w
przypadkach
uzasadnionego podejrzenia naruszenia
przepisów ustawy – do zatrzymania:
a)
dokumentów, o których mowa
w pkt 1, z wyjątkiem
dokumentów tożsamości,
b)
organizmów
morskich
i
narzędzi połowowych oraz ich
zabezpieczenia;
8) żądania skierowania statku rybackiego

do najbliższego portu;
9) żądania zaprzestania połowów w ramach
wykonywania
rybołówstwa
komercyjnego, w tym wybrania z wody
narzędzi połowowych używanych do
połowów.
2. Jeżeli w czasie wykonywania
czynności
kontrolnych
zachodzi
uzasadnione
podejrzenie
naruszenia
przepisów o rybołówstwie
morskim
inspektor rybołówstwa morskiego może
zatrzymać statek rybacki o polskiej
przynależności, o ile nie zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 103
rozporządzenia nr 404/2011.
Art. 117. 1. Jeżeli
zachodzi
uzasadnione
podejrzenie
naruszenia
przepisów o rybołówstwie morskim,
inspektor rybołówstwa morskiego może
zatrzymać i skontrolować oraz doprowadzić
do portu znajdującego się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej statek rybacki o
obcej przynależności znajdujący się na
polskich
obszarach
morskich
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. O zatrzymaniu i doprowadzeniu
statku rybackiego o obcej przynależności do
portu znajdującego się na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
inspektor
rybołówstwa
morskiego
zawiadamia
okręgowego
inspektora
rybołówstwa
morskiego, który niezwłocznie przekazuje tę
informację właściwemu organowi państwa
bandery tego statku.
Art. 118. 1. Dokonujący połowu
organizmów morskich na obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej jest
obowiązany, na wezwanie inspektora

rybołówstwa
morskiego
umożliwić
wykonanie czynności kontrolnych, a w
szczególności:
1)
udzielić niezbędnych wyjaśnień;
2)
przedstawić do wglądu żądane
dokumenty;
3)
umożliwić obejrzenie złowionych
organizmów morskich i posiadanych
narzędzi połowowych oraz sprzętu
używanego do badań, a także
pobranych w trakcie badań próbek i
wykonanych analiz;
4)
umożliwić dokonanie wpisów w
dzienniku połowowym;
5)
umożliwić korzystanie ze środków
łączności;
6)
udzielić wszelkiej pomocy niezbędnej
do prawidłowego przeprowadzenia
kontroli.
2. Kapitan statku rybackiego jest
obowiązany
udzielać
inspektorowi
rybołówstwa morskiego pomocy w czasie
wykonywania przez niego czynności w
zakresie nadzoru nad przestrzeganiem
przepisów o rybołówstwie.
3. Czynności kontrolne wykonuje się
w taki sposób, aby w jak najmniejszym
stopniu zakłócić prowadzenie połowów.
Art. 119. 1. Inspektor
rybołówstwa
morskiego może dokonać kontroli statku
rybackiego o polskiej przynależności,
poławiającego poza obszarami morskimi
Rzeczypospolitej
Polskiej,
w
celu
stwierdzenia, czy na tym statku są
przestrzegane przepisy o rybołówstwie, a
także
postanowienia
umów
międzynarodowych
i
porozumień
międzynarodowych, których Rzeczpospolita

Polska jest stroną.
2. Kapitan
statku
rybackiego
poławiającego poza obszarami morskimi
Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany
zapewnić
inspektorowi
rybołówstwa
morskiego niezbędne zakwaterowanie i
wyżywienie.
3. Koszty
zakwaterowania
i
wyżywienia
inspektora
rybołówstwa
morskiego, o których mowa w ust. 2, są
pokrywane
z
budżetu
właściwego
okręgowego
inspektora
rybołówstwa
morskiego.
Art. 120. 1.
Po
zakończeniu
czynności
kontrolnych
inspektor
rybołówstwa morskiego sporządza protokół,
który zawiera w szczególności:
1)
datę jego sporządzenia;
2)
imię i nazwisko wykonującego
czynności kontrolne;
3)
dane
dotyczące
podmiotu
kontrolowanego;
4)
oznaczenie miejsca kontroli, a w
przypadku kontroli statku rybackiego
oznakę rybacką tego statku;
5)
opis czynności kontrolnych;
6)
stwierdzone naruszenia przepisów o
rybołówstwie morskim.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1,
podpisują inspektor rybołówstwa morskiego
oraz podmiot kontrolowany albo inna osoba
upoważniona do występowania w imieniu
tego podmiotu.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2,
ma prawo wnieść zastrzeżenia do treści
protokołu w terminie 7 dni od dnia
przedłożenia mu protokołu do podpisu.
4. W protokole umieszcza się

informację o braku zastrzeżeń albo o
wniesionych zastrzeżeniach lub o odmowie
podpisania protokołu.
5. W razie uwzględnienia zastrzeżeń
inspektor rybołówstwa morskiego uzupełnia
protokół.
6. Odmowa podpisania protokołu
przez podmiot kontrolowany nie stanowi
przeszkody do podpisania protokołu przez
inspektora.
7. Protokół sporządza się w dwóch
egzemplarzach, z których jeden przekazuje
się podmiotowi kontrolowanemu.
Art. 121. Przepisy ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej dotyczące kontroli (Dz. U. z
2013 r. poz. 672, z późn. zm. 1)) nie mają
zastosowania do przeprowadzania kontroli
połowów i inspekcji przeprowadzanych na
podstawie przepisów niniejszego działu.

Art. 5
ust. 4

Art. 5
ust. 5

1)

Każde państwo członkowskie dba o to, aby kontrola, inspekcje i
egzekwowanie przepisów były przeprowadzane w sposób
niedyskryminacyjny w odniesieniu do sektorów, statków lub osób, a
także na podstawie zarządzania ryzykiem.
W każdym państwie członkowskim jeden organ zajmuje się
koordynowaniem działalności kontrolnej wszystkich krajowych
organów kontroli. Organ ten również odpowiada za koordynowanie
gromadzenia, przetwarzania i certyfikacji informacji dotyczących
działalności połowowej oraz za składanie sprawozdań Komisji,
Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa ustanowionej zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 768/2005 ( 23 ), innym państwom
członkowskim i, w stosownych przypadkach, państwom trzecim,
oraz za współpracę z nimi i zapewnianie przekazywania im
informacji.

N
Art. 112 pkt
5

T

Art. 112. 1. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa:
1)
jest odpowiedzialny za monitorowanie
działalności
połowowej
statków
rybackich za pomocą satelitarnego
systemu monitorowania statków, o
którym mowa w art. 9 ust. 1
rozporządzenia nr 1224/2009;
2)
zbiera, gromadzi i przetwarza dane w
zakresie wykonywania rybołówstwa
morskiego;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 983, 1036, 1238, 1304 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 822, 1133, 1138, 1146.

3)

4)

5)

6)

realizuje
obowiązki
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej
dotyczące:
a) przypadkowych połowów waleni,
określone w rozporządzeniu nr
812/2004,
b)
programu krajowego, w tym
przekazywania sprawozdań, o których
mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia
nr 1380/2013;
umożliwia przekazywanie informacji,
o których mowa w art. 40 ust. 1
rozporządzenia nr 1005/2008, poprzez
stronę
internetową
urzędu
obsługującego tego ministra;
pełni funkcję organu, o którym mowa
w art. 5 ust. 5 rozporządzenia nr
1224/2009;
za pośrednictwem CMR:
a)
przyjmuje
uprzednie
powiadomienia,
o
których
mowa w art. 17 i art. 18
rozporządzenia nr 1224/2009,
b) przyjmuje uprzednie zgłoszenia, o
których mowa w art. 17
rozporządzenia nr 1098/2007,
c) wykonuje obowiązki państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej
w
zakresie
powiadomienia o wejściu do
portu
statku
rybackiego
i
wyładunku w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej,
d)
realizuje
zadania
punktu
kontaktowego, o którym mowa w
art. 80 ust. 5 rozporządzenia nr
1224/2009,
e)
monitoruje i dokonuje kontroli
danych, o którym mowa w art.

19 rozporządzenia nr 404/2011;
zatwierdza świadectwa połowowe, w
przypadkach, o których mowa w art.
15 ust. 1 rozporządzenia nr
1005/2008;
8)
wyznacza obserwatorów kontroli, o
których mowa w art. 93 ust. 2
rozporządzenia nr 404/2011;
9)
przekazuje informacje, o których
mowa w art. 34 rozporządzenia nr
1224/2009.
2. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji,
zatwierdzenia świadectwa połowowego, o
którym mowa w ust. 1 pkt 7, w przypadku
niezgodności danych zawartych w tym
świadectwie z danymi zawartymi w
elektronicznym
systemie
raportowania
połowów.
7)

Art. 5
ust. 6

Art. 5
ust. 7
Art. 6
ust. 1

Zgodnie z procedurą określoną w art. 103 płatności wkładów ze
strony Europejskiego
Funduszu Rybackiego zgodnie z
rozporządzeniem (WE) nr 1198/2006 oraz wspólnotowych wkładów
finansowych na rzecz środków, o których mowa w art. 8 lit. a)
rozporządzenia (WE) nr 861/2006, dokonuje się z zastrzeżeniem
wypełniania przez państwa członkowskie ich obowiązku w zakresie
przestrzegania i egzekwowania przepisów wspólnej polityki
rybołówstwa, związanych z finansowanymi środkami lub mających
wpływ na ich skuteczność, oraz zapewnienia w tym celu
funkcjonowania i utrzymania sprawnego systemu kontroli, inspekcji i
egzekwowania.
Zgodnie ze swoimi kompetencjami Komisja i państwa członkowskie
zapewniają realizację celów niniejszego rozporządzenia przy
zarządzaniu pomocą finansową Wspólnoty i jej kontroli.
Wspólnotowy statek rybacki może być wykorzystywany do
komercyjnej eksploatacji żywych zasobów wodnych tylko pod
warunkiem posiadania przez niego ważnej licencji połowowej.

N

N
Art. 8 ust. 1
T

Art. 8. 1. Rybołówstwo komercyjne
może być wykonywane przez armatora, o
którym mowa w art. 7, przy użyciu statku
wpisanego do rejestru statków rybackich,

zwanego dalej „statkiem rybackim”, na
który:
1)
została wydana licencja;
2)
zostało wydane specjalne zezwolenie
połowowe.
2. Armator
statku rybackiego, o
którym mowa w ust. 1, może wykonywać
rybołówstwo komercyjne bez użycia tego
statku, w przypadku prowadzenia połowów
spod lodu w ramach wydanego na ten statek
specjalnego zezwolenia połowowego.

Art. 6
ust. 2

Państwo członkowskie bandery zapewnia, aby informacje zawarte w
licencji połowowej były dokładne i zgodne z informacjami
zawartymi w rejestrze floty rybackiej Wspólnoty, o którym mowa w
art. 15 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.
Państwo członkowskie bandery zawiesza czasowo licencję połowową
danego statku, który został czasowo unieruchomiony decyzją wydaną
przez to państwo członkowskie lub którego upoważnienie do
połowów zostało zawieszone zgodnie z art. 45 ust. 4 rozporządzenia
(WE) nr 1005/2008.

Art. 6
ust. 3

Art. 6
ust. 4

N
Art. 36 ust.
1.

T

Państwo członkowskie bandery cofa na stałe licencję połowową
statku, w stosunku do którego stosowany jest środek dostosowywania
zdolności połowowej, o którym mowa w art. 11 ust. 3 rozporządzenia
(WE) nr 2371/2002 lub którego upoważnienie do połowów zostało
cofnięte zgodnie z art. 45 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008.

T

Art. 37

Art. 36. 1. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa zawiesza, w drodze
decyzji, licencję na czas określony w art. 92
ust. 3 rozporządzenia nr 1224/2009, jeżeli
armatorowi statku rybackiego, na który
wydano tę licencję, przyznano liczbę
punktów, o której mowa w art. 129 ust. 1
rozporządzenia nr 404/2011, za poważne
naruszenia przepisów WPR, o których mowa
w art. 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr
1005/2008.
2. Okres zawieszenia licencji po raz
pierwszy, o którym mowa w art. 92 ust. 3
zdanie
pierwsze
rozporządzenia
nr
1224/2009, wynosi 2 miesiące.
Art. 37. 1. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji,
licencję w przypadku:
1)
o którym mowa w art. 92 ust. 3 zdanie
trzecie rozporządzenia nr 1224/2009
lub w art. 129 ust. 2 rozporządzenia nr

404/2011;
gdy dane dotyczące statku rybackiego
określone w licencji są niezgodne ze
stanem faktycznym, a właściciel tego
statku nie złożył wniosku o dokonanie
zmiany wpisu w rejestrze w terminie,
o którym mowa w art. 16 ust. 2;
3)
odmowy dokonania zmiany wpisu w
rejestrze na podstawie art. 18;
4)
wydania decyzji o uznaniu statku
rybackiego
za
wycofany
z
wykonywania
rybołówstwa
komercyjnego, o której mowa w art.
19 ust. 1.
2. Cofnięcie
licencji
powoduje
wygaśnięcie z mocy prawa specjalnego
zezwolenia połowowego.
2)

Państwo członkowskie bandery wydaje licencję połowową, zarządza
nią i ją cofa zgodnie ze szczegółowymi przepisami przyjętymi
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.

T

Art. 33

1.
Wspólnotowy statek rybacki działający na wodach
wspólnotowych jest upoważniony do prowadzenia konkretnego
rodzaju działalności połowowej tylko wtedy, gdy jest ona wskazana
na jego ważnym upoważnieniu do połowów, jeżeli łowiska lub strefy
połowów, w których działalność jest dozwolona, są objęte:

T

Art. 41

Art. 6
ust. 5

Art. 7
ust. 1

Art. 33. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa na wniosek armatora statku
rybackiego wydaje, w drodze decyzji,
licencję:
1)
na statek rybacki, który został
wpisany do rejestru i nie został
uznany za wycofany z wykonywania
rybołówstwa
komercyjnego
na
podstawie art. 19 ust. 1;
2)
jeżeli zmiana wpisu w rejestrze
dokonana na wniosek właściciela
statku
rybackiego
skutkuje
koniecznością
zmiany
danych
zawartych w wydanej licencji.
Art. 41. 1. Specjalne zezwolenie
połowowe wydaje, w drodze decyzji:
1)
minister
właściwy
do
spraw
rybołówstwa w odniesieniu do
wykonywania
rybołówstwa

a) systemem zarządzania nakładem połowowym;
b) planem wieloletnim;
c) obszarem ograniczonych połowów;
d) połowami do celów badawczych;
e) innymi przypadkami
wspólnotowym.

określonymi

w

prawodawstwie

komercyjnego:
a)
na obszarach, o których mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 1,
b)
na obszarach, o których mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 3
– jeżeli prawo do wykonywania
takiego rybołówstwa wynika z
przepisów Unii Europejskiej lub z
postanowień umów lub porozumień
międzynarodowych;
2)
okręgowy inspektor rybołówstwa
morskiego właściwy dla portu
macierzystego statku rybackiego – w
odniesieniu
do
wykonywania
rybołówstwa
komercyjnego
na
obszarach, o których mowa w art. 9
ust. 1 pkt 2.
2. Wniosek o wydanie specjalnego
zezwolenia połowowego, o którym mowa w
ust. 1 pkt 1, składa się za pośrednictwem
okręgowego
inspektora
rybołówstwa
morskiego,
właściwego
dla
portu
macierzystego statku rybackiego.
3. Wniosek o wydanie specjalnego
zezwolenia połowowego składa się do dnia
31 października roku poprzedzającego rok,
na który ma zostać wydane specjalne
zezwolenie połowowe.
4. Armator statku rybackiego, który
nabył prawo do wykonywania rybołówstwa
komercyjnego na podstawie umowy
międzynarodowej lub z innego tytułu, może
ubiegać się o wydanie specjalnego
zezwolenia połowowego po upływie
terminu, o którym mowa w ust. 3.
5. Wniosek o wydanie specjalnego
zezwolenia połowowego zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania
i adres albo nazwę, siedzibę i adres

armatora statku rybackiego;
numer licencji albo wskazanie daty
złożenia wniosku o jej wydanie;
3)
oznakę rybacką statku rybackiego
oraz jego długość całkowitą;
4)
określenie gatunków organizmów
morskich, które będą celem połowów;
5)
wnioskowaną indywidualną kwotę
połowową lub określenie liczby dni
połowowych – jeżeli dla danego
gatunku organizmów morskich na
danym obszarze została ustalona
ogólna kwota połowowa lub liczba
dni połowowych;
6)
obszar prowadzenia połowów;
7)
rodzaj i liczbę narzędzi połowowych,
które będą wydawane lub wystawiane;
8)
okres, na jaki ma być wydane
specjalne zezwolenie połowowe – w
przypadku gdy jest wydawane na
okres inny niż rok kalendarzowy,
zgodnie z art. 40 ust. 2;
9)
określenie wysokości wieloletniego
udziału połowowego w ogólnej
kwocie połowowej danego gatunku
organizmów morskich – jeżeli taki
udział został armatorowi przyznany.
6. Wniosek o wydanie specjalnego
zezwolenia połowowego na statek rybacki,
na który nie została wydana licencja,
armator tego statku rybackiego składa
jednocześnie z wnioskiem o wydanie
licencji na ten statek.
7. Wniosek o wydanie specjalnego
zezwolenia połowowego składa się na
formularzu udostępnionym na stronie
internetowej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw rybołówstwa.
8. W sprawach dotyczących utraty lub
2)

zniszczenia
dokumentu
specjalnego
zezwolenia
połowowego
w
stopniu
powodującym nieczytelność przepisy art. 38
stosuje się odpowiednio.
9. Specjalne zezwolenie połowowe
traci ważność z dniem doręczenia
zmienionego
specjalnego
zezwolenia
połowowego.

Art.7
ust.2

Art.7
ust.3

Art.7
ust.4

W przypadku gdy państwo członkowskie posiada szczególny
krajowy system upoważnień do połowów, wysyła Komisji na jej
żądanie streszczenie informacji zawartych w wydanym upoważnieniu
oraz związane z nimi łączne dane liczbowe dotyczące nakładu
połowowego.
W przypadku gdy państwo członkowskie bandery przyjęło przepisy
krajowe w formie krajowego systemu upoważnień do połowów w
celu rozdzielenia posiadanych uprawnień do połowów pomiędzy
poszczególne statki, przesyła Komisji na jej żądanie informacje o
statkach rybackich upoważnionych do prowadzenia działalności
połowowej na danym łowisku, w szczególności informacje dotyczące
oznaki rybackiej, nazwy danego statku rybackiego oraz przyznanych
mu uprawnień do połowów.
Upoważnienia do połowów nie wydaje się, jeżeli dany statek rybacki
nie posiada licencji połowowej uzyskanej zgodnie z art. 6 lub jeżeli
jego licencja została zawieszona lub cofnięta. Upoważnienie do
połowów jest automatycznie cofane, w przypadku gdy licencja
połowowa wydana dla danego statku została cofnięta na stałe.
Zawiesza się je, jeżeli licencja została zawieszona czasowo.

N

N

T

Art. 40 ust. 3

Art. 40. 1.
Wykonywanie
rybołówstwa komercyjnego w danym roku
kalendarzowym
wymaga
uzyskania
specjalnego zezwolenia połowowego.
2. W
przypadku
prowadzenia
połowów na obszarach, o których mowa w
art. 9 ust. 1 pkt 3, specjalne zezwolenie
połowowe może zostać wydane na okres
inny niż rok kalendarzowy, jednak nie
krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12
miesięcy.
3. Specjalne zezwolenie połowowe
jest wydawane, na wniosek armatora, na
statek rybacki, na który jest wydana licencja.

Art.7
ust.5

Art.8
ust.1

Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego artykułu są
przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.

N

Kapitan statku rybackiego przestrzega warunków i ograniczeń
związanych z oznakowaniem i identyfikacją statków rybackich i ich
narzędzi połowowych.

T

Art. 6. Art.
20

Art. 6. 1. Zabrania się naruszania
narzędzi
połowowych
stanowiących
własność osoby trzeciej, chyba że jest to
konieczne ze względu na działanie siły
wyższej, bezpieczeństwo żeglugi oraz na
potrzeby ratownictwa lub nadzoru nad
wykonywaniem rybołówstwa morskiego.
2. Narzędzia połowowe używane do
wykonywania rybołówstwa komercyjnego
na obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej, oznakowuje się oznaką rybacką
statku rybackiego, z którego narzędzia te są
wydawane lub wystawiane.
3. Oznakowania
narzędzi
połowowych, o których mowa w ust. 2,
dokonuje armator statku rybackiego, z
którego narzędzia te są wydawane lub
wystawiane.
4. Narzędzia połowowe wydane lub
wystawione
na
obszarach
morskich
Rzeczypospolitej Polskiej, używane do
wykonywania rybołówstwa komercyjnego,
które nie są oznakowane, uznaje się za
porzucone z zamiarem wyzbycia się
własności.
5. Narzędzia połowowe, o których
mowa w ust. 4, przekazuje się dyrektorowi
urzędu morskiego właściwemu ze względu
na miejsce znalezienia tych narzędzi.
6. Organizmy morskie znajdujące się
w narzędziach połowowych, o których
mowa w ust. 4, nadające się do spożycia
okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego
właściwy ze względu na miejsce znalezienia
tych narzędzi przekazuje nieodpłatnie
placówkom
opiekuńczo-wychowawczym

lub organizacjom pożytku publicznego, w
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)
albo sprzedaje w trybie właściwym dla
sprzedaży zajętych ruchomości ulegających
szybkiemu zepsuciu przewidzianym w
przepisach wydanych na podstawie ustawy z
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z
2012 r. poz. 1015, z późn. zm.2)).
7. Środki finansowe uzyskane ze
sprzedaży, o której mowa w ust. 6, stanowią
dochód budżetu państwa i są przekazywane
na
rachunek
bankowy
inspektoratu
obsługującego właściwego okręgowego
inspektora rybołówstwa morskiego.
Art. 20. 1. Statek rybacki, przy użyciu
którego
wykonuje
się
rybołówstwo
komercyjne, powinien być oznakowany
oznaką rybacką.
2. Oznakę
rybacką
stanowi
trzyliterowy
skrót
nazwy
portu
macierzystego statku oraz, po myślniku,
kolejny numer w spisie oznak rybackich,
prowadzonym dla danego portu przez
właściwego
okręgowego
inspektora
rybołówstwa morskiego.
3. Okręgowy inspektor rybołówstwa
morskiego
właściwy
dla
portu
macierzystego statku nadaje, na wniosek
właściciela tego statku, oznakę rybacką
poprzez dokonanie przy kolejnym numerze
w spisie oznak rybackich, wpisu imienia,
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 855, 1342 i 1529, z 2013 r. poz. 1289 oraz z 2014 r. poz. 379, 567, 897, 1188 i
1289.

nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu
albo nazwy, siedziby i adresu właściciela
statku oraz trzyliterowego skrótu nazwy
portu macierzystego tego statku wskazanego
przez jego właściciela.
4. Właściciel
statku
dokonuje
oznakowania statku oznaką rybacką, w
sposób określony w art. 6 rozporządzenia nr
404/2011.
5. Okręgowy inspektor rybołówstwa
morskiego
właściwy
dla
portu
macierzystego
statku
rybackiego
niezwłocznie
wydaje
z
urzędu
zaświadczenie o nadaniu oznaki rybackiej.
Art.8
ust.2

Art.9
ust.1

Art.9
ust.2

Szczegółowe przepisy dotyczące oznakowania i identyfikacji statków
rybackich i ich narzędzi połowowych są przyjmowane zgodnie z
procedurą, o której mowa w art. 119.
Państwa członkowskie stosują satelitarny system monitorowania
statków w celu skutecznego monitorowania działalności połowowej
statków rybackich pływających pod ich banderą, gdziekolwiek te
statki się znajdują, oraz działalności połowowej prowadzonej na
wodach państw członkowskich.

N

Bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych zawartych w planach
wieloletnich statek rybacki o długości całkowitej co najmniej 12
metrów ma zainstalowane na pokładzie w pełni działające
urządzenie, pozwalające na automatyczne zlokalizowanie statku i
jego identyfikację przez system monitorowania statków dzięki
przesyłaniu danych o pozycji w regularnych odstępach czasu.
Umożliwia ono również ośrodkowi monitorowania rybołówstwa
państwa członkowskiego bandery gromadzenie informacji o statku
rybackim. W przypadku statków rybackich o długości całkowitej co
najmniej 12 metrów oraz o długości całkowitej do 15 metrów
niniejszy artykuł ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 r.

N

T

Art. 112 pkt
1

Art. 112. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa:
1)
jest
odpowiedzialny
za
monitorowanie działalności połowowej
statków rybackich za pomocą satelitarnego
systemu monitorowania statków, o którym
mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr
1224/2009

Art.9
ust.3

Art.9
ust.4

Art.9
ust.5

Art.9
ust.6

Art.9
ust.7

W przypadku gdy statek rybacki znajduje się na wodach innego
państwa członkowskiego, państwo członkowskie bandery udostępnia
dane z systemu monitorowania statków dotyczące tego statku w
drodze automatycznego przekazywania danych do ośrodka
monitorowania rybołówstwa nadbrzeżnych państw członkowskich.
Dane z systemu monitorowania statków są również udostępniane na
żądanie państwa członkowskiego, w którego portach statek rybacki
prawdopodobnie wyładuje swoje połowy lub na którego wodach
statek rybacki prawdopodobnie będzie kontynuował swoją
działalność połowową.
Jeżeli wspólnotowy statek rybacki prowadzi działania na wodach
państwa trzeciego lub na pełnym morzu na obszarach, na których
zasoby rybne są zarządzane przez organizację międzynarodową, oraz
jeżeli umowa z tym państwem trzecim lub obowiązujące przepisy tej
organizacji międzynarodowej tak stanowią, przedmiotowe dane są
również udostępniane temu krajowi lub organizacji.
Państwo członkowskie może zwolnić wspólnotowe statki rybackie o
długości całkowitej do 15 metrów, pływające pod jego banderą, z
obowiązku posiadania systemu monitorowania statków, jeżeli:

N

N

N

a) działają wyłącznie w obrębie wód terytorialnych państwa
członkowskiego bandery; lub
b) nigdy nie spędzają więcej niż 24 godziny na morzu, licząc od
chwili wyjścia w morze do chwili powrotu do portu.
Prowadzące działania na wodach wspólnotowych statki rybackie
państwa trzeciego o długości całkowitej co najmniej 12 metrów oraz
pomocnicze statki rybackie państwa trzeciego zaangażowane w
działania pomocnicze względem działalności połowowej mają
zainstalowane na pokładzie w pełni działające urządzenie
pozwalające na automatyczne zlokalizowanie tego statku i jego
identyfikację przez system monitorowania statków dzięki przesyłaniu
danych o pozycji w regularnych odstępach czasu w taki sam sposób,
w jaki robią to wspólnotowe statki rybackie.
Państwa członkowskie tworzą i prowadzą ośrodki monitorowania
rybołówstwa, które monitorują działalność połowową i nakład
połowowy. Ośrodek monitorowania rybołówstwa danego państwa
członkowskiego monitoruje statki rybackie pływające pod jego
banderą bez względu na wody, na których prowadzą one działania,

N

T

Art. 69 ust. 2

Art. 69. 1. Decyzja w sprawie
utworzenia zbiorczej kwoty połowowej
określa w szczególności:
1)
wielkość zbiorczej kwoty połowowej

lub na port, w którym przebywają, jak również wspólnotowe statki
rybackie pływające pod banderą innych państw członkowskich oraz
statki rybackie państw trzecich, wobec których stosowany jest system
monitorowania statków, prowadzące działalność na wodach
podlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji danego państwa
członkowskiego.

Art.9
ust.8

Każde państwo członkowskie bandery wyznacza właściwe organy
odpowiadające za ośrodek monitorowania rybołówstwa i podejmuje
właściwe środki dla zadbania o to, by jego ośrodek monitorowania
rybołówstwa dysponował odpowiednimi zasobami ludzkimi i był
wyposażony w sprzęt i oprogramowanie komputerowe pozwalające
na automatyczne przetwarzanie danych i ich elektroniczne
przesyłanie. Państwa członkowskie zapewniają ustanowienie
procedur zabezpieczania i odzyskiwania danych w przypadku awarii

przyznanej
uznanej
organizacji
producentów;
2)
wskazanie okresu, na jaki przyznano
uprawnienie do połowów organizmów
morskich w ramach zbiorczej kwoty
połowowej na danym obszarze;
3)
armatorów
statków
rybackich
uprawnionych
do
połowów
organizmów morskich w ramach
zbiorczej kwoty połowowej wraz ze
wskazaniem oznak rybackich tych
statków.
2. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa przy wydawaniu decyzji w
sprawie utworzenia zbiorczej kwoty
połowowej oraz zmianie specjalnego
zezwolenia połowowego uwzględnia stopień
wykorzystania
indywidualnej
kwoty
połowowej danego gatunku organizmów
morskich na danym obszarze, którego
dotyczy przekazanie, na dzień wydania tej
decyzji wynikający z elektronicznego
systemu
raportowania
połowów
prowadzonego przez działające w ramach
urzędu obsługującego ministra właściwego
do
spraw
rybołówstwa
Centrum
Monitorowania Rybołówstwa, stanowiące
ośrodek monitorowania rybołówstwa w
rozumieniu rozporządzenia nr 1224/2009,
zwanego dalej „CMR”.
T

Art. 69 ust. 2

Art. 69. 1. Decyzja w sprawie
utworzenia zbiorczej kwoty połowowej
określa w szczególności:
1)
wielkość zbiorczej kwoty połowowej
przyznanej
uznanej
organizacji
producentów;
2)
wskazanie okresu, na jaki przyznano

systemu. Państwa członkowskie mogą prowadzić wspólny ośrodek
monitorowania rybołówstwa.

Art.9
ust.9
Art.9
ust.10
Art.10
ust.1

uprawnienie do połowów organizmów
morskich w ramach zbiorczej kwoty
połowowej na danym obszarze;
3)
armatorów
statków
rybackich
uprawnionych
do
połowów
organizmów morskich w ramach
zbiorczej kwoty połowowej wraz ze
wskazaniem oznak rybackich tych
statków.
2. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa przy wydawaniu decyzji w
sprawie utworzenia zbiorczej kwoty
połowowej oraz zmianie specjalnego
zezwolenia połowowego uwzględnia stopień
wykorzystania
indywidualnej
kwoty
połowowej danego gatunku organizmów
morskich na danym obszarze, którego
dotyczy przekazanie, na dzień wydania tej
decyzji wynikający z elektronicznego
systemu
raportowania
połowów
prowadzonego przez działające w ramach
urzędu obsługującego ministra właściwego
do
spraw
rybołówstwa
Centrum
Monitorowania Rybołówstwa, stanowiące
ośrodek monitorowania rybołówstwa w
rozumieniu rozporządzenia nr 1224/2009,
zwanego dalej „CMR”.

Państwo członkowskie może zobowiązać lub upoważnić statki
rybackie swojej bandery do posiadania systemu monitorowania
statków.
Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego artykułu są
przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.

N

Zgodnie z załącznikiem II część I pkt 3 dyrektywy 2002/59/WE
statek rybacki o długości całkowitej ponad 15 metrów posiada i
zapewnia funkcjonowanie systemu automatycznej identyfikacji,
który odpowiada normom ustalonym przez Międzynarodową
Organizację Morską zgodnie z rozdziałem V prawidło 19 sekcja 2.4.5

N

N

konwencji SOLAS z 1974 r.
Ust. 1 ma zastosowanie:

N

a) od dnia 31 maja 2014 r. – do wspólnotowych statków rybackich o
długości całkowitej wynoszącej co najmniej 15 metrów i mniej niż
18 metrów;
Art.10
ust.2

Art.10
ust.3

Art.11

Art.12

b) od dnia 31 maja 2013 r. – do wspólnotowych statków rybackich o
długości całkowitej wynoszącej co najmniej 18 metrów i mniej niż
24 metry;
c) od dnia 31 maja 2012 r. – do wspólnotowych statków rybackich o
długości całkowitej wynoszącej co najmniej 24 metry i mniej niż 45
metrów.
Państwa członkowskie mogą wykorzystywać dane z systemu
automatycznej identyfikacji – jeżeli dane te są dostępne – dla celów
kontroli krzyżowych z innymi dostępnymi danymi zgodnie z art. 109
i 110. W tym celu państwa członkowskie dbają o to, aby dane z
systemu automatycznej identyfikacji statków rybackich pływających
pod ich banderą były dostępne dla krajowych organów kontroli
rybołówstwa.
W przypadku gdy państwa członkowskie mają jasne dowody
świadczące o korzyściach kosztowych w porównaniu z tradycyjnymi
sposobami kontroli w wykrywaniu statków rybackich, stosują one
system wykrywania statków pozwalający im na uzgodnienie pozycji
pochodzących ze zobrazowań teledetekcyjnych wysłanych na Ziemię
przez satelity lub inne równoważne systemy z danymi otrzymanymi z
systemu monitorowania statków lub systemu automatycznej
identyfikacji, aby ocenić obecność statków rybackich w danym
obszarze. Państwa członkowskie dbają o to, aby ich ośrodki
monitorowania rybołówstwa posiadały możliwości techniczne w
zakresie stosowania systemu wykrywania statków.
Dane z systemu monitorowania statków, systemu automatycznej
identyfikacji i systemu wykrywania statków zebrane w ramach
niniejszego rozporządzenia mogą być przekazywane agencjom
wspólnotowym i właściwym organom państw członkowskich
uczestniczącym w działaniach nadzorczych do celów bezpieczeństwa

N

N

N

morskiego i ochrony na morzu, kontroli granicznej, ochrony
środowiska morskiego i ogólnego egzekwowania prawa.

Art.13
ust.1

Art.13
ust.2

Na podstawie art. 37 Traktatu Rada może zdecydować o
konieczności stosowania elektronicznych urządzeń do monitorowania
i narzędzi identyfikujących, takich jak analiza genetyczna. W celu
oceny, która technika ma być stosowana, państwa członkowskie, z
własnej inicjatywy lub we współpracy z Komisją lub wyznaczonym
przez nią organem, przeprowadzą przed dniem 1 czerwca 2013 r.
projekty pilotażowe w zakresie narzędzi identyfikujących, takich jak
analiza genetyczna.
Na podstawie art. 37 Traktatu Rada może zdecydować o
wprowadzeniu innych nowych technik kontroli rybołówstwa, w
przypadku gdy pozwalają one w sposób wydajny kosztowo poprawić
przestrzeganie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.
Bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych zawartych w planach
wieloletnich kapitanowie wspólnotowych statków rybackich o
długości całkowitej wynoszącej co najmniej 10 metrów prowadzą
dziennik połowowy swoich operacji, wykazując w nim w
szczególności wszystkie ilości każdego gatunku złowionego i
zatrzymanego na pokładzie powyżej 50 kg wagi ekwiwalentów w
relacji pełnej.

N

T

Art. 75 ust.1

Dziennik połowowy, o którym mowa w ust. 1, zawiera w
szczególności następujące informacje:

T

Art. 75 ust.1

N

Art.14
ust.1

Art.14
ust.2

a) oznakę rybacką i nazwę statku rybackiego;
b) kod alfa-3 FAO każdego gatunku i odpowiedni obszar
geograficzny, w którym dokonano połowów;

Art. 75.
Kapitan
wykonujący
rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku
rybackiego, o którym mowa w art. 14 i art.
15 rozporządzenia nr 1224/2009 oraz art. 11
rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z
dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego
wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w
Morzu Bałtyckim oraz połowów tych
zasobów, zmieniającego rozporządzenie
(EWG) nr 2847/93 i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz.
UE L 248 z 22.09.2007, str. 1, z późn. zm.),
prowadzi dziennik połowowy w postaci
papierowej albo elektronicznej zgodnie z
przepisami rozporządzenia nr 1224/2009 i
rozporządzenia nr 404/2011.
Art. 75.
Kapitan
wykonujący
rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku
rybackiego, o którym mowa w art. 14 i art.
15 rozporządzenia nr 1224/2009 oraz art. 11
rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z
dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego

wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w
Morzu Bałtyckim oraz połowów tych
zasobów, zmieniającego rozporządzenie
(EWG) nr 2847/93 i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz.
UE L 248 z 22.09.2007, str. 1, z późn. zm.),
prowadzi dziennik połowowy w postaci
papierowej albo elektronicznej zgodnie z
przepisami rozporządzenia nr 1224/2009 i
rozporządzenia nr 404/2011.

c) datę połowów;
d) datę wyjścia z portu i przybycia do portu oraz czas trwania rejsu
połowowego;
e) rodzaj narzędzia, wielkość oczek i rozmiar;
f) szacowane ilości każdego gatunku w kilogramach wagi w relacji
pełnej lub, w stosownych przypadkach, w liczbie osobników;
g) liczbę operacji połowowych.
Dopuszczalny margines tolerancji w wartościach szacunkowych
zapisanych w dzienniku połowowym dotyczących wyrażonych w
kilogramach ilości ryb zatrzymanych na pokładzie wynosi 10 % w
przypadku wszystkich gatunków.

T

Art. 75 ust.1

T

Art. 75 ust.1

Art.14
ust.3

Art.14
ust.4

Kapitanowie wspólnotowych statków rybackich zapisują w swoich
dziennikach połowowych także wszystkie szacowane odrzuty
powyżej 50 kg ekwiwalentów wagi w relacji pełnej wyrażonej
objętością – w przypadku wszystkich gatunków.

Art. 75.
Kapitan
wykonujący
rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku
rybackiego, o którym mowa w art. 14 i art.
15 rozporządzenia nr 1224/2009 oraz art. 11
rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z
dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego
wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w
Morzu Bałtyckim oraz połowów tych
zasobów, zmieniającego rozporządzenie
(EWG) nr 2847/93 i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz.
UE L 248 z 22.09.2007, str. 1, z późn. zm.),
prowadzi dziennik połowowy w postaci
papierowej albo elektronicznej zgodnie z
przepisami rozporządzenia nr 1224/2009 i
rozporządzenia nr 404/2011.
Art. 75.
Kapitan
wykonujący
rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku
rybackiego, o którym mowa w art. 14 i art.
15 rozporządzenia nr 1224/2009 oraz art. 11
rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z
dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego
wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w
Morzu Bałtyckim oraz połowów tych
zasobów, zmieniającego rozporządzenie

(EWG) nr 2847/93 i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz.
UE L 248 z 22.09.2007, str. 1, z późn. zm.),
prowadzi dziennik połowowy w postaci
papierowej albo elektronicznej zgodnie z
przepisami rozporządzenia nr 1224/2009 i
rozporządzenia nr 404/2011.
Na łowiskach podlegających wspólnotowemu systemowi zarządzania
nakładem połowowym kapitanowie wspólnotowych statków
rybackich zapisują i podliczają w swoich dziennikach połowowych
czas spędzony na danym obszarze w następujący sposób:
a) w odniesieniu do narzędzi ciągnionych:
(i) wejście do portu i wyjście z portu znajdującego się w tym
obszarze;
(ii) każde wejście na obszary morskie i wyjście z nich, w przypadku
gdy mają zastosowanie szczegółowe przepisy w sprawie dostępu do
wód i zasobów;
Art.14
ust.5

(iii) połowy zatrzymane na pokładzie w podziale na gatunki w
kilogramach wagi w relacji pełnej w chwili wyjścia z tego obszaru
lub w chwili wejścia do portu znajdującego się na tym obszarze;
b) w odniesieniu do biernych narzędzi połowowych:
(i) wejście do portu i wyjście z portu znajdującego się w tym
obszarze;
(ii) każde wejście na obszary morskie i wyjście z nich, w przypadku
gdy mają zastosowanie szczegółowe przepisy w sprawie dostępu do
wód i zasobów;
(iii) datę i godzinę wystawienia lub ponownego wystawienia
biernych narzędzi połowowych na tych obszarach;
(iv) datę i godzinę zakończenia operacji połowowych prowadzonych

T

Art. 75 ust.1

Art. 75.
Kapitan
wykonujący
rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku
rybackiego, o którym mowa w art. 14 i art.
15 rozporządzenia nr 1224/2009 oraz art. 11
rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z
dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego
wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w
Morzu Bałtyckim oraz połowów tych
zasobów, zmieniającego rozporządzenie
(EWG) nr 2847/93 i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz.
UE L 248 z 22.09.2007, str. 1, z późn. zm.),
prowadzi dziennik połowowy w postaci
papierowej albo elektronicznej zgodnie z
przepisami rozporządzenia nr 1224/2009 i
rozporządzenia nr 404/2011.

przy użyciu biernego narzędzia połowowego;
(v) połowy zatrzymane na pokładzie w podziale na gatunki w
kilogramach wagi w relacji pełnej w chwili wyjścia z tego obszaru
lub przed wejściem do portu znajdującego się na tym obszarze.
Kapitanowie wspólnotowych statków rybackich przekazują
informacje zawarte w dzienniku połowowym jak najszybciej, ale nie
później niż 48 godzin po wyładunku:
a) swojemu państwu członkowskiemu bandery; oraz
b) jeżeli wyładunek miał miejsce w porcie innego państwa
członkowskiego – właściwym organom odnośnego państwa
członkowskiego portu.

Art.14
ust.6

T

Art. 75 ust.1
Art. 76 ust. 6

Art. 75.
Kapitan
wykonujący
rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku
rybackiego, o którym mowa w art. 14 i art.
15 rozporządzenia nr 1224/2009 oraz art. 11
rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z
dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego
wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w
Morzu Bałtyckim oraz połowów tych
zasobów, zmieniającego rozporządzenie
(EWG) nr 2847/93 i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz.
UE L 248 z 22.09.2007, str. 1, z późn. zm.),
prowadzi dziennik połowowy w postaci
papierowej albo elektronicznej zgodnie z
przepisami rozporządzenia nr 1224/2009 i
rozporządzenia nr 404/2011.
Art. 76. 1. Dziennik połowowy w
postaci papierowej wydaje, na wniosek
armatora statku rybackiego, okręgowy
inspektor rybołówstwa morskiego właściwy
dla portu macierzystego statku.
2. Za wydanie dziennika połowowego
w postaci papierowej pobiera się opłatę,
która stanowi dochód budżetu państwa i jest
wnoszona na, wskazany przez okręgowego
inspektora
rybołówstwa
morskiego
właściwego dla portu macierzystego statku,
rachunek
bankowy
inspektoratu
obsługującego tego inspektora.
3. Opłata, o której mowa w ust. 2,
stanowi równowartość kosztów wykonania
dziennika
połowowego
w
postaci

papierowej, przy czym nie może ona
przekraczać 1/32 wysokości przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce
narodowej
za
rok
poprzedzający,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w Dzienniku
Urzędowym
Rzeczypospolitej
Polskiej
„Monitor Polski” na podstawie przepisów o
emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej
„wynagrodzeniem”.
4. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa
określi,
w
drodze
rozporządzenia, wysokość opłaty, o której
mowa w ust. 2, mając na względzie koszty
związane
z
wykonaniem
dziennika
połowowego.
5. Dziennik połowowy przechowuje
się na statku rybackim w sposób
zapewniający ochronę tego dziennika przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. Kapitan
statku
rybackiego
przekazuje oryginał strony dziennika
połowowego do CMR:
1)
za
pośrednictwem
okręgowego
inspektora rybołówstwa morskiego
właściwego dla portu macierzystego
statku – w przypadku zakończenia
rejsu w porcie macierzystym tego
statku;
2)
za
pośrednictwem
okręgowego
inspektora rybołówstwa morskiego
właściwego dla portu zakończenia
rejsu – w przypadku zakończenia
rejsu w porcie niebędącym portem
macierzystym tego statku.
7. W
przypadku
prowadzenia
dziennika
połowowego
w
postaci
elektronicznej dane z tego dziennika

przekazuje się do CMR.
8.
W
przypadku
niedziałania
elektronicznego
systemu
raportowania
połowów, o którym mowa w art. 39 ust. 4
rozporządzenia nr 404/2011, trwającego
dłużej niż kolejne 24 godziny, kapitan statku
rybackiego może wystąpić, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422),
do ministra właściwego do spraw
rybołówstwa o wydanie zgody na wyjście z
portu
statku
rybackiego
w
celu
wykonywania rybołówstwa komercyjnego.
9. Zgoda, o której mowa w ust. 8, jest
wydawana przez ministra właściwego do
spraw rybołówstwa, niezwłocznie, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej
na czas niedziałania elektronicznego
systemu raportowania połowów.
10. Dane z połowów prowadzonych
po udzieleniu zgody, o której mowa w ust. 9,
które podlegają obowiązkowi wpisania do
elektronicznego dziennika połowowego,
kapitan statku rybackiego przekazuje do
CMR, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, codziennie do godziny 24.00.
11.
Dane,
które
podlegają
obowiązkowi wpisania do elektronicznego
dziennika połowowego, kapitan statku
rybackiego przekazuje do CMR, za pomocą
środków
komunikacji
elektronicznej,
również w przypadkach oraz terminie
określonych w art. 39 ust. 1 lub 2 lit. b–e
rozporządzenia nr 404/2011.
12. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa niezwłocznie informuje, na
stronie internetowej urzędu obsługującego

tego ministra, o wznowieniu działania
elektronicznego
systemu
raportowania
połowów.
13. W przypadku niedziałania albo
nieprawidłowego działania zamontowanego
na
statku
rybackim
elektronicznego
dziennika połowowego armator tego statku
składa do ministra właściwego do spraw
rybołówstwa wniosek o zgodę na
wymontowanie tego dziennika w celu jego
naprawy albo wymiany.
14. Zgoda, o której mowa w ust. 13,
jest wydawana przez ministra właściwego
do spraw rybołówstwa, w formie pisemnej w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
W celu przeliczenia wagi zatrzymanych lub przetworzonych ryb na
wagę ryb w relacji pełnej kapitanowie wspólnotowych statków
rybackich stosują współczynnik przeliczeniowy ustalony zgodnie z
procedurą, o której mowa w art. 119.

Art.14
ust.7

T

Art. 75 ust.1
Art. 78

Kapitan
wykonujący
Art. 75.
rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku
rybackiego, o którym mowa w art. 14 i art.
15 rozporządzenia nr 1224/2009 oraz art. 11
rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z
dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego
wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w
Morzu Bałtyckim oraz połowów tych
zasobów, zmieniającego rozporządzenie
(EWG) nr 2847/93 i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz.
UE L 248 z 22.09.2007, str. 1, z późn. zm.),
prowadzi dziennik połowowy w postaci
papierowej albo elektronicznej zgodnie z
przepisami rozporządzenia nr 1224/2009 i
rozporządzenia nr 404/2011.
Art. 78. 1. Do dziennika połowowego
albo miesięcznego raportu połowowego
wpisuje się współczynniki przeliczeniowe
służące do przeliczania masy organizmów
morskich
przechowywanych
lub

przetworzonych na ich wagę w relacji
pełnej, o których mowa w załącznikach
XIII–XV rozporządzenia nr 404/2011.
2. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa
określi,
w
drodze
rozporządzenia,
współczynniki
przeliczeniowe do przeliczania masy
organizmów morskich przechowywanych
lub przetworzonych na ich wagę w relacji
pełnej, w przypadku gdy dla danego gatunku
organizmów morskich nie zostały one
ustalone w przepisach, o których mowa w
ust. 1, mając na względzie zapewnienie
prawidłowego raportowania połowów i
konieczność
ustalenia
wysokości
wykorzystania danego gatunku organizmów
morskich w relacji pełnej.
Kapitanowie statków rybackich państw trzecich prowadzących
działania na wodach wspólnotowych zapisują informacje, o których
mowa w niniejszym artykule, w ten sam sposób co kapitanowie
wspólnotowych statków rybackich.

T

Art. 75 ust.1

Kapitan odpowiada za dokładność danych wpisanych do dziennika
połowowego.

T

Art. 75 ust.1

Art.14
ust.8

Art.14
ust.9

Art. 75.
Kapitan
wykonujący
rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku
rybackiego, o którym mowa w art. 14 i art.
15 rozporządzenia nr 1224/2009 oraz art. 11
rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z
dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego
wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w
Morzu Bałtyckim oraz połowów tych
zasobów, zmieniającego rozporządzenie
(EWG) nr 2847/93 i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz.
UE L 248 z 22.09.2007, str. 1, z późn. zm.),
prowadzi dziennik połowowy w postaci
papierowej albo elektronicznej zgodnie z
przepisami rozporządzenia nr 1224/2009 i
rozporządzenia nr 404/2011.
Art. 75.
Kapitan
wykonujący
rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku
rybackiego, o którym mowa w art. 14 i art.

15 rozporządzenia nr 1224/2009 oraz art. 11
rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z
dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego
wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w
Morzu Bałtyckim oraz połowów tych
zasobów, zmieniającego rozporządzenie
(EWG) nr 2847/93 i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz.
UE L 248 z 22.09.2007, str. 1, z późn. zm.),
prowadzi dziennik połowowy w postaci
papierowej albo elektronicznej zgodnie z
przepisami rozporządzenia nr 1224/2009 i
rozporządzenia nr 404/2011.
Art.14
ust.10

Art.15
ust.1

Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego artykułu są
przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.

N

Kapitanowie wspólnotowych statków rybackiego o długości
całkowitej wynoszącej co najmniej 12 metrów zapisują w formie
elektronicznej informacje, o których mowa w art. 14, i co najmniej
raz dziennie przesyłają je drogą elektroniczną właściwemu organowi
państwa członkowskiego bandery.

T

Art. 75 ust.1
Art. 76 ust. 7

Art. 75.
Kapitan
wykonujący
rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku
rybackiego, o którym mowa w art. 14 i art.
15 rozporządzenia nr 1224/2009 oraz art. 11
rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z
dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego
wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w
Morzu Bałtyckim oraz połowów tych
zasobów, zmieniającego rozporządzenie
(EWG) nr 2847/93 i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz.
UE L 248 z 22.09.2007, str. 1, z późn. zm.),
prowadzi dziennik połowowy w postaci
papierowej albo elektronicznej zgodnie z
przepisami rozporządzenia nr 1224/2009 i
rozporządzenia nr 404/2011.
Art. 76. 1. Dziennik połowowy w
postaci papierowej wydaje, na wniosek
armatora statku rybackiego, okręgowy
inspektor rybołówstwa morskiego właściwy

dla portu macierzystego statku.
2. Za wydanie dziennika połowowego
w postaci papierowej pobiera się opłatę,
która stanowi dochód budżetu państwa i jest
wnoszona na, wskazany przez okręgowego
inspektora
rybołówstwa
morskiego
właściwego dla portu macierzystego statku,
rachunek
bankowy
inspektoratu
obsługującego tego inspektora.
3. Opłata, o której mowa w ust. 2,
stanowi równowartość kosztów wykonania
dziennika
połowowego
w
postaci
papierowej, przy czym nie może ona
przekraczać 1/32 wysokości przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce
narodowej
za
rok
poprzedzający,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w Dzienniku
Urzędowym
Rzeczypospolitej
Polskiej
„Monitor Polski” na podstawie przepisów o
emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej
„wynagrodzeniem”.
4. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa
określi,
w
drodze
rozporządzenia, wysokość opłaty, o której
mowa w ust. 2, mając na względzie koszty
związane
z
wykonaniem
dziennika
połowowego.
5. Dziennik połowowy przechowuje
się na statku rybackim w sposób
zapewniający ochronę tego dziennika przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. Kapitan
statku
rybackiego
przekazuje oryginał strony dziennika
połowowego do CMR:
1)
za
pośrednictwem
okręgowego
inspektora rybołówstwa morskiego
właściwego dla portu macierzystego

statku – w przypadku zakończenia
rejsu w porcie macierzystym tego
statku;
2)
za
pośrednictwem
okręgowego
inspektora rybołówstwa morskiego
właściwego dla portu zakończenia
rejsu – w przypadku zakończenia
rejsu w porcie niebędącym portem
macierzystym tego statku.
7. W
przypadku
prowadzenia
dziennika
połowowego
w
postaci
elektronicznej dane z tego dziennika
przekazuje się do CMR.
8.
W
przypadku
niedziałania
elektronicznego
systemu
raportowania
połowów, o którym mowa w art. 39 ust. 4
rozporządzenia nr 404/2011, trwającego
dłużej niż kolejne 24 godziny, kapitan statku
rybackiego może wystąpić, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422),
do ministra właściwego do spraw
rybołówstwa o wydanie zgody na wyjście z
portu
statku
rybackiego
w
celu
wykonywania rybołówstwa komercyjnego.
9. Zgoda, o której mowa w ust. 8, jest
wydawana przez ministra właściwego do
spraw rybołówstwa, niezwłocznie, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej
na czas niedziałania elektronicznego
systemu raportowania połowów.
10. Dane z połowów prowadzonych
po udzieleniu zgody, o której mowa w ust. 9,
które podlegają obowiązkowi wpisania do
elektronicznego dziennika połowowego,
kapitan statku rybackiego przekazuje do
CMR, za pomocą środków komunikacji

elektronicznej, codziennie do godziny 24.00.
11.
Dane,
które
podlegają
obowiązkowi wpisania do elektronicznego
dziennika połowowego, kapitan statku
rybackiego przekazuje do CMR, za pomocą
środków
komunikacji
elektronicznej,
również w przypadkach oraz terminie
określonych w art. 39 ust. 1 lub 2 lit. b–e
rozporządzenia nr 404/2011.
12. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa niezwłocznie informuje, na
stronie internetowej urzędu obsługującego
tego ministra, o wznowieniu działania
elektronicznego
systemu
raportowania
połowów.
13. W przypadku niedziałania albo
nieprawidłowego działania zamontowanego
na
statku
rybackim
elektronicznego
dziennika połowowego armator tego statku
składa do ministra właściwego do spraw
rybołówstwa wniosek o zgodę na
wymontowanie tego dziennika w celu jego
naprawy albo wymiany.
14. Zgoda, o której mowa w ust. 13,
jest wydawana przez ministra właściwego
do spraw rybołówstwa, w formie pisemnej w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Art.15
ust.2

Kapitanowie wysyłają informację, o której mowa w art. 14, również
na żądanie właściwego organu państwa członkowskiego bandery i w
każdym wypadku przesyłają odpowiednie dane z dziennika
połowowego po zakończeniu ostatniej operacji połowowej i przed
wejściem do portu.

T

Art. 75 ust.1

Art. 75.
Kapitan
wykonujący
rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku
rybackiego, o którym mowa w art. 14 i art.
15 rozporządzenia nr 1224/2009 oraz art. 11
rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z
dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego
wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w
Morzu Bałtyckim oraz połowów tych
zasobów, zmieniającego rozporządzenie
(EWG) nr 2847/93 i uchylającego

rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz.
UE L 248 z 22.09.2007, str. 1, z późn. zm.),
prowadzi dziennik połowowy w postaci
papierowej albo elektronicznej zgodnie z
przepisami rozporządzenia nr 1224/2009 i
rozporządzenia nr 404/2011.
Ust. 1 ma zastosowanie:

N

a) od dnia 1 stycznia 2012 r. – do wspólnotowych statków rybackich
o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 12 metrów i mniej niż
15 metrów;
Art.15
ust.3

b) od dnia 1 lipca 2011 r. – do wspólnotowych statków rybackich o
długości całkowitej wynoszącej co najmniej 15 metrów i mniej niż
24 metry; oraz
c) od dnia 1 stycznia 2010 r. – do wspólnotowych statków rybackich
o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 24 metry.
Państwo członkowskie może zwolnić kapitanów wspólnotowych
statków rybackich o długości całkowitej do 15 metrów pływających
pod jego banderą ze stosowania ust. 1, jeżeli:

Art.15
ust.4

Art.15
ust.5

N

a) działają wyłącznie w obrębie wód terytorialnych państwa
członkowskiego bandery; lub
b) nigdy nie spędzają więcej niż 24 godziny na morzu od chwili
wyjścia w morze do chwili powrotu do portu.
Kapitanowie wspólnotowych statków rybackich, którzy w sposób
elektroniczny zapisują i przekazują dane dotyczące ich działalności
połowowej, są zwolnieni z obowiązku wypełniania dziennika
połowowego, deklaracji wyładunkowej i deklaracji przeładunkowej
w formie papierowej.

T

Art. 75 ust.1

Art. 75.
Kapitan
wykonujący
rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku
rybackiego, o którym mowa w art. 14 i art.
15 rozporządzenia nr 1224/2009 oraz art. 11
rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z
dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego
wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w
Morzu Bałtyckim oraz połowów tych
zasobów, zmieniającego rozporządzenie
(EWG) nr 2847/93 i uchylającego

rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz.
UE L 248 z 22.09.2007, str. 1, z późn. zm.),
prowadzi dziennik połowowy w postaci
papierowej albo elektronicznej zgodnie z
przepisami rozporządzenia nr 1224/2009 i
rozporządzenia nr 404/2011.

Art.15
ust.6

Art.15
ust.7
Art.15
ust.8
Art.15
ust.9

Art.16
ust.1

Państwa członkowskie mogą zawrzeć dwustronne porozumienia w
sprawie korzystania z elektronicznych systemów raportowania na
statkach pływających pod ich banderą na wodach podlegających ich
zwierzchnictwu i jurysdykcji. Statki objęte takimi porozumieniami są
zwolnione na tych wodach z wypełniania dziennika połowowego w
formie papierowej.
Państwo członkowskie może zobowiązać lub upoważnić kapitanów
statków rybackich swojej bandery do tego, aby od dnia 1 stycznia
2010 r. w sposób elektroniczny zapisywali i przekazywali dane, o
których mowa w art. 14.
Właściwe organy nadbrzeżnego państwa członkowskiego przyjmują
od państwa członkowskiego bandery elektroniczne raporty
zawierające dane ze statków rybackich, o których mowa w ust. 1 i 2.
Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego artykułu są
przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.

N

Każde państwo członkowskie monitoruje, na zasadzie kontroli
wyrywkowej, działalność statków rybackich niepodlegających
wymogom wyszczególnionym w art. 14 i 15, w celu zapewnienia
przestrzegania przez te statki przepisów wspólnej polityki
rybołówstwa.

T

N

N

N
Okręgowy
inspektor
rybołówstwa
morskiego:
1)
sprawuje
nadzór
nad
przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie
morskim i o organizacji rynku rybnego, w
tym:
a)
wykonuje kontrole, a także
inspekcje,
o
których
mowa
w
rozporządzeniu
nr
1224/2009
oraz
rozporządzeniu nr 1005/2008,
b)
w przypadku przywozu produktów
rybołówstwa drogą morską realizuje
obowiązki państwa członkowskiego Unii
Europejskiej,
o
których
mowa
w
rozporządzeniu nr 1005/2008,

Na potrzeby monitorowania, o którym mowa w ust. 1, każde państwo
członkowskie opracowuje plan kontroli wyrywkowych opierający się
na metodach przyjętych przez Komisję zgodnie z procedurą, o której
mowa w art. 119, i przekazuje go Komisji co roku do dnia 31
stycznia, wskazując metody zastosowane przy opracowywaniu tego
planu. Plany kontroli wyrywkowej są, w miarę możliwości, stabilne
w czasie i ujednolicone w odpowiednich obszarach geograficznych.

Art.16
ust.2

N,
poniew
aż
zgodnie
z art.
57 ust.
4 rozp.
4040/2
011:
4.
Uznaje
się, że
państwa
członko
wskie,
które
systema
tycznie,
co
najmnie
j raz w
miesiąc
u dla
każdego
ze
statków
rybacki
ch,
które
nie
podlega
ją
wymog
om
wypełni
ania
dzienni
ka
połowo
wego i

deklara
cji
wyładu
nkowyc
h,
zbierają
dane
a)
dotyczą
ce
wszystk
ich
wyładu
nków
połowó
w
wszystk
ich
gatunkó
ww
kilogra
mach,
w tym
braku
wyładu
nków;
b)
dotyczą
ce
prostok
ątów
statysty
cznych,
w
których
dokona
no
połowó
w;
spełniły

wymóg
dotyczą
cy
planu
kontroli
wyrywk
owych,
o
którym
mowa
w art.
56
niniejsz
ego
rozporz
ądzenia.

Art.16
ust.3

Art.16
ust.4

Art.17
ust.1

Państwa członkowskie, które od pływających pod ich banderą
statków rybackich o długości poniżej 10 metrów wymagają, aby
przekazywały dzienniki połowowe, o których mowa w art. 14,
zgodnie z ich prawem krajowym, są zwolnione z obowiązku
określonego w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 niniejszego artykułu dokumenty
sprzedaży przekazane zgodnie z art. 62 i 63 są przyjmowane jako
alternatywa planów kontroli wyrywkowych.
Kapitanowie wspólnotowych statków rybackich o długości
całkowitej wynoszącej co najmniej 12 metrów prowadzących połowy
stad objętych planem wieloletnim, którzy podlegają obowiązkowi
zapisywania danych w dzienniku połowowym w sposób
elektroniczny zgodnie z art. 15, przekazują właściwym organom
swojego państwa członkowskiego bandery najpóźniej na cztery
godziny przed przewidywaną godziną przybycia do portu następujące
informacje:
a) oznakę rybacką i nazwę statku rybackiego;
b) nazwę portu przeznaczenia oraz cel przybycia, taki jak wyładunek,
przeładunek lub dostęp do usług;
c) daty rejsu połowowego oraz odpowiednie obszary geograficzne, na
których dokonywano połowów;

N

N

T

Art. 75 ust.1
Art. 112 pkt
6 lit. a

Art. 75.
Kapitan
wykonujący
rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku
rybackiego, o którym mowa w art. 14 i art.
15 rozporządzenia nr 1224/2009 oraz art. 11
rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z
dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego
wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w
Morzu Bałtyckim oraz połowów tych
zasobów, zmieniającego rozporządzenie
(EWG) nr 2847/93 i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz.
UE L 248 z 22.09.2007, str. 1, z późn. zm.),
prowadzi dziennik połowowy w postaci
papierowej albo elektronicznej zgodnie z
przepisami rozporządzenia nr 1224/2009 i

d) przewidywaną datę i godzinę przybycia do portu;
e) zapisane w dzienniku połowowym ilości poszczególnych
gatunków;
f) dla poszczególnych gatunków – ilości, które będą podlegać
wyładunkowi lub przeładunkowi.

rozporządzenia nr 404/2011.
+
Art. 112. 1. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa:
1)
jest odpowiedzialny za monitorowanie
działalności
połowowej
statków
rybackich za pomocą satelitarnego
systemu monitorowania statków, o
którym mowa w art. 9 ust. 1
rozporządzenia nr 1224/2009;
2)
zbiera, gromadzi i przetwarza dane w
zakresie wykonywania rybołówstwa
morskiego;
3)
realizuje
obowiązki
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej
dotyczące:
a) przypadkowych połowów waleni,
określone w rozporządzeniu nr
812/2004,
b)
programu krajowego, w tym
przekazywania sprawozdań, o których
mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia
nr 1380/2013;
4)
umożliwia przekazywanie informacji,
o których mowa w art. 40 ust. 1
rozporządzenia nr 1005/2008, poprzez
stronę
internetową
urzędu
obsługującego tego ministra;
5)
pełni funkcję organu, o którym mowa
w art. 5 ust. 5 rozporządzenia nr
1224/2009;
6)
za pośrednictwem CMR:
a)
przyjmuje
uprzednie
powiadomienia,
o
których
mowa w art. 17 i art. 18
rozporządzenia nr 1224/2009,
b) przyjmuje uprzednie zgłoszenia, o
których mowa w art. 17

rozporządzenia nr 1098/2007,
wykonuje obowiązki państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej
w
zakresie
powiadomienia o wejściu do
portu
statku
rybackiego
i
wyładunku w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej,
d)
realizuje
zadania
punktu
kontaktowego, o którym mowa w
art. 80 ust. 5 rozporządzenia nr
1224/2009,
e)
monitoruje i dokonuje kontroli
danych, o którym mowa w art.
19 rozporządzenia nr 404/2011;
7)
zatwierdza świadectwa połowowe, w
przypadkach, o których mowa w art.
15 ust. 1 rozporządzenia nr
1005/2008;
8)
wyznacza obserwatorów kontroli, o
których mowa w art. 93 ust. 2
rozporządzenia nr 404/2011;
9)
przekazuje informacje, o których
mowa w art. 34 rozporządzenia nr
1224/2009.
2. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji,
zatwierdzenia świadectwa połowowego, o
którym mowa w ust. 1 pkt 7, w przypadku
niezgodności danych zawartych w tym
świadectwie z danymi zawartymi w
elektronicznym
systemie
raportowania
połowów.
c)

Art.17
ust.2

W przypadku gdy wspólnotowy statek rybacki zamierza wejść do
portu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie
bandery, właściwe organy państwa członkowskiego bandery
niezwłocznie po otrzymaniu elektronicznego uprzedniego

T

Art. 112 pkt
6 lit.a

Art. 112. 1. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa:
1)
jest odpowiedzialny za monitorowanie

powiadomienia przekazują je właściwym organom nadbrzeżnego
państwa członkowskiego.

2)

3)

4)

5)

6)

działalności
połowowej
statków
rybackich za pomocą satelitarnego
systemu monitorowania statków, o
którym mowa w art. 9 ust. 1
rozporządzenia nr 1224/2009;
zbiera, gromadzi i przetwarza dane w
zakresie wykonywania rybołówstwa
morskiego;
realizuje
obowiązki
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej
dotyczące:
a) przypadkowych połowów waleni,
określone w rozporządzeniu nr
812/2004,
b)
programu krajowego, w tym
przekazywania sprawozdań, o których
mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia
nr 1380/2013;
umożliwia przekazywanie informacji,
o których mowa w art. 40 ust. 1
rozporządzenia nr 1005/2008, poprzez
stronę
internetową
urzędu
obsługującego tego ministra;
pełni funkcję organu, o którym mowa
w art. 5 ust. 5 rozporządzenia nr
1224/2009;
za pośrednictwem CMR:
a)
przyjmuje
uprzednie
powiadomienia,
o
których
mowa w art. 17 i art. 18
rozporządzenia nr 1224/2009,
b) przyjmuje uprzednie zgłoszenia, o
których mowa w art. 17
rozporządzenia nr 1098/2007,
c) wykonuje obowiązki państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej
w
zakresie
powiadomienia o wejściu do
portu
statku
rybackiego
i

wyładunku w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej,
d)
realizuje
zadania
punktu
kontaktowego, o którym mowa w
art. 80 ust. 5 rozporządzenia nr
1224/2009,
e)
monitoruje i dokonuje kontroli
danych, o którym mowa w art.
19 rozporządzenia nr 404/2011;
7)
zatwierdza świadectwa połowowe, w
przypadkach, o których mowa w art.
15 ust. 1 rozporządzenia nr
1005/2008;
8)
wyznacza obserwatorów kontroli, o
których mowa w art. 93 ust. 2
rozporządzenia nr 404/2011;
9)
przekazuje informacje, o których
mowa w art. 34 rozporządzenia nr
1224/2009.
2. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji,
zatwierdzenia świadectwa połowowego, o
którym mowa w ust. 1 pkt 7, w przypadku
niezgodności danych zawartych w tym
świadectwie z danymi zawartymi w
elektronicznym
systemie
raportowania
połowów.
Art.17
ust.3
Art.17
ust.4

Art.17
ust.5

Właściwe organy nadbrzeżnego państwa członkowskiego mogą
zezwolić na wcześniejsze wejście do portu.

j.w.

Dane z elektronicznego dziennika połowowego, o których mowa w
art. 15, i elektroniczne uprzednie powiadomienie mogą być
przesyłane w ramach jednego przekazu elektronicznego.
Kapitan odpowiada za dokładność danych wpisanych w
elektronicznym uprzednim powiadomieniu.

N

T

j.w.

Art.75 ust. 1

j.w.

Art. 75.
Kapitan
wykonujący
rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku
rybackiego, o którym mowa w art. 14 i art.
15 rozporządzenia nr 1224/2009 oraz art. 11
rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z

dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego
wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w
Morzu Bałtyckim oraz połowów tych
zasobów, zmieniającego rozporządzenie
(EWG) nr 2847/93 i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz.
UE L 248 z 22.09.2007, str. 1, z późn. zm.),
prowadzi dziennik połowowy w postaci
papierowej albo elektronicznej zgodnie z
przepisami rozporządzenia nr 1224/2009 i
rozporządzenia nr 404/2011.

Art.17
ust.6

Art.18
ust.1

Komisja może zwolnić – zgodnie z procedurą, o której mowa w art.
119 – niektóre kategorie statków rybackich z obowiązku, o którym
mowa w ust. 1, na czas określony z możliwością przedłużenia lub
może przewidzieć inny termin na powiadomienie z uwzględnieniem,
między innymi, rodzaju produktów rybołówstwa oraz odległości
pomiędzy łowiskami, miejscami wyładunku i portami, w których
dane statki są zarejestrowane.
Kapitanowie wspólnotowych statków rybackich, którzy nie podlegają
obowiązkowi zapisywania danych w dzienniku połowowym w
sposób elektroniczny do czasu wejścia w życie przepisów, o których
mowa w art. 15 ust. 3, i którzy zamierzają korzystać z portu lub
urządzeń wyładunkowych w nadbrzeżnym państwie członkowskim
innym niż ich państwo członkowskie bandery, przekazują właściwym
organom nadbrzeżnego państwa członkowskiego najpóźniej na cztery
godziny przed przewidywaną godziną przybycia do portu informacje,
o których mowa w art. 17 ust. 1.

N

T

Art. 112 pkt
6 lit. a

Art. 112. 1. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa:
1)
jest odpowiedzialny za monitorowanie
działalności
połowowej
statków
rybackich za pomocą satelitarnego
systemu monitorowania statków, o
którym mowa w art. 9 ust. 1
rozporządzenia nr 1224/2009;
2)
zbiera, gromadzi i przetwarza dane w
zakresie wykonywania rybołówstwa
morskiego;
3)
realizuje
obowiązki
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej
dotyczące:
a) przypadkowych połowów waleni,
określone w rozporządzeniu nr
812/2004,
b)
programu krajowego, w tym
przekazywania sprawozdań, o których

4)

5)

6)

7)

8)

mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia
nr 1380/2013;
umożliwia przekazywanie informacji,
o których mowa w art. 40 ust. 1
rozporządzenia nr 1005/2008, poprzez
stronę
internetową
urzędu
obsługującego tego ministra;
pełni funkcję organu, o którym mowa
w art. 5 ust. 5 rozporządzenia nr
1224/2009;
za pośrednictwem CMR:
a)
przyjmuje
uprzednie
powiadomienia,
o
których
mowa w art. 17 i art. 18
rozporządzenia nr 1224/2009,
b) przyjmuje uprzednie zgłoszenia, o
których mowa w art. 17
rozporządzenia nr 1098/2007,
c) wykonuje obowiązki państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej
w
zakresie
powiadomienia o wejściu do
portu
statku
rybackiego
i
wyładunku w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej,
d)
realizuje
zadania
punktu
kontaktowego, o którym mowa w
art. 80 ust. 5 rozporządzenia nr
1224/2009,
e)
monitoruje i dokonuje kontroli
danych, o którym mowa w art.
19 rozporządzenia nr 404/2011;
zatwierdza świadectwa połowowe, w
przypadkach, o których mowa w art.
15 ust. 1 rozporządzenia nr
1005/2008;
wyznacza obserwatorów kontroli, o
których mowa w art. 93 ust. 2
rozporządzenia nr 404/2011;

9)

przekazuje informacje, o których
mowa w art. 34 rozporządzenia nr
1224/2009.
2. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji,
zatwierdzenia świadectwa połowowego, o
którym mowa w ust. 1 pkt 7, w przypadku
niezgodności danych zawartych w tym
świadectwie z danymi zawartymi w
elektronicznym
systemie
raportowania
połowów.
Art.18
ust.2
Art.19

Właściwe organy nadbrzeżnego państwa członkowskiego mogą
zezwolić na wcześniejsze wejście.

j.w.

Właściwe organy nadbrzeżnego państwa członkowskiego mogą
odmówić statkom rybackim dostępu do portu, jeżeli informacje, o
których mowa w art. 17 i 18, nie są wyczerpujące, oprócz przypadku
siły wyższej.
Na wodach wspólnotowych zabrania się przeładunków na morzu.
Przeładunki są dozwolone – wyłącznie za zezwoleniem oraz przy
spełnieniu warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu – w
portach państw członkowskich wyznaczonych do tego celu lub w
miejscach wyznaczonych do tego celu, znajdujących się blisko
wybrzeża państw członkowskich, oraz zgodnie z warunkami
określonymi w art. 43 ust. 5.

N

T

j.w.

j.w.
jak w art. 17 ust. 3

Art. 131 pkt
3 lit. b

1)

Art.20
ust.1

2)

Art. 131. Kto:
prowadzi połowy przy użyciu
narzędzi połowowych przeznaczonych
do połowów komercyjnych bez:
a)
wydanej na statek rybacki, przy
użyciu
którego
prowadzi
połowy, licencji, podlega karze
pieniężnej w wysokości 5000 zł,
b)
wydanego na statek rybacki,
przy użyciu którego prowadzi
połowy, specjalnego zezwolenia
połowowego, podlega karze
pieniężnej w wysokości 3000 zł;
wykonuje rybołówstwo komercyjne:
a)
bez posiadania na statku
rybackim dokumentu licencji
lub specjalnego zezwolenia
połowowego wydanych na ten
statek
rybacki
albo
ich
duplikatu,
podlega
karze

pieniężnej w wysokości 1000 zł,
w przypadku gdy licencja lub
specjalne zezwolenie połowowe
wydane na statek rybacki, przy
użyciu
którego
prowadzi
połowy, zostały zawieszone,
podlega karze pieniężnej w
wysokości 4000 zł,
c)
na podstawie podrobionej lub
przerobionej
licencji
albo
specjalnego
zezwolenia
połowowego, podlega karze
pieniężnej w wysokości 5000 zł;
wykonując rybołówstwo komercyjne:
a)
nie realizuje obowiązku, o
którym mowa w art. 15 ust. 1
rozporządzenia nr 1380/2013,
podlega karze pieniężnej w
wysokości nie mniejszej niż
2000 zł i nieprzekraczającej
dziesięciokrotności
wynagrodzenia,
b)
dokonuje
przeładunku
organizmów morskich na morzu
wbrew zakazowi określonemu
w art. 20 rozporządzenia nr
1224/2009,
podlega
karze
pieniężnej w wysokości 4000 zł,
c)
wydaje lub wystawia narzędzia
połowowe w taki sposób lub w
takim miejscu, że powodują
uszkodzenia innych narzędzi
połowowych albo utrudniają
połów, podlega karze pieniężnej
w wysokości 4000 zł.
b)

3)

Art.20
ust.2

Jeżeli operacja przeładunku ulega przerwaniu, przed ponownym
rozpoczęciem operacji przeładunku może być wymagane uzyskanie
pozwolenia.

N

Nie dotyczy polskich obszarów morskich

Art.20
ust.3

Na użytek niniejszego artykułu działania polegające na
przemieszczeniu, trałowaniu w tukę i operacje połowowe obejmujące
wspólne działania prowadzone przez co najmniej dwa wspólnotowe
statki rybackie nie są uznawane za przeładunek.
Bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych zawartych w planach
wieloletnich, kapitanowie wspólnotowych statków rybackich o
długości całkowitej wynoszącej co najmniej 10 metrów
prowadzących operacje przeładunku wypełniają deklarację
przeładunkową, wykazując w niej w szczególności wszystkie ilości
każdego gatunku przeładowanego lub otrzymanego powyżej 50 kg
wagi ekwiwalentów w relacji pełnej.

N

T

Art. 79 ust. 1

Deklaracja przeładunkowa, o której mowa w ust. 1, zawiera co
najmniej następujące informacje:

T

Art. 79 ust. 5

Art.21
ust.1

Art.21
ust.2

Art. 79. 1. Deklarację przeładunkową,
o której mowa w art. 21 ust. 1
rozporządzenia
nr
1224/2009,
albo
deklarację wyładunkową, o której mowa w
art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia, kapitan
statku rybackiego, o którym mowa w tych
przepisach
przekazuje
w
terminie
określonym w tych przepisach, okręgowemu
inspektorowi
rybołówstwa
morskiego
właściwemu dla portu zakończenia rejsu.
2. W przypadku rejsów połowowych
trwających dłużej niż 15 dni kapitan statku
rybackiego przekazuje informacje podawane
w
deklaracji
przeładunkowej
albo
wyładunkowej okręgowemu inspektorowi
rybołówstwa morskiego, o którym mowa w
ust. 1, drogą radiową lub elektroniczną.
3. Deklaracje, o których mowa w ust.
1, okręgowy inspektor rybołówstwa
morskiego niezwłocznie po otrzymaniu od
kapitana statku rybackiego przekazuje do
CMR.
4.
W
przypadku
wypełniania
deklaracji, o których mowa w ust. 1, w
postaci elektronicznej dane z tych deklaracji
przekazuje się do CMR.
5. Deklaracja przeładunkowa oraz
deklaracja
wyładunkowa
zawierają
odpowiednio dane, o których mowa w art.
21 i art. 23 rozporządzenia nr 1224/2009.
Art. 79. 1. Deklarację przeładunkową,
o której mowa w art. 21 ust. 1
rozporządzenia
nr
1224/2009,
albo

a) oznakę rybacką oraz nazwy statku rybackiego przeładowującego i
statku rybackiego otrzymującego;

deklarację wyładunkową, o której mowa w
art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia, kapitan
statku rybackiego, o którym mowa w tych
przepisach
przekazuje
w
terminie
określonym w tych przepisach, okręgowemu
inspektorowi
rybołówstwa
morskiego
właściwemu dla portu zakończenia rejsu.
2. W przypadku rejsów połowowych
trwających dłużej niż 15 dni kapitan statku
rybackiego przekazuje informacje podawane
w
deklaracji
przeładunkowej
albo
wyładunkowej okręgowemu inspektorowi
rybołówstwa morskiego, o którym mowa w
ust. 1, drogą radiową lub elektroniczną.
3. Deklaracje, o których mowa w ust.
1, okręgowy inspektor rybołówstwa
morskiego niezwłocznie po otrzymaniu od
kapitana statku rybackiego przekazuje do
CMR.
4.
W
przypadku
wypełniania
deklaracji, o których mowa w ust. 1, w
postaci elektronicznej dane z tych deklaracji
przekazuje się do CMR.
5. Deklaracja przeładunkowa oraz
deklaracja
wyładunkowa
zawierają
odpowiednio dane, o których mowa w art.
21 i art. 23 rozporządzenia nr 1224/2009.

b) kod alfa-3 FAO każdego gatunku i odpowiedni obszar
geograficzny, w którym dokonano połowów;
c) szacowane ilości każdego gatunku w kilogramach wagi produktu
w podziale na postać produktu lub, w stosownych przypadkach,
liczbę osobników;
d) port przeznaczenia statku rybackiego otrzymującego;
e) wyznaczony port przeładunku.

Art.21
ust.3

Art.21
ust.4

Dopuszczalny margines tolerancji w wartościach szacunkowych
zapisanych w deklaracji przeładunkowej, dotyczących wyrażonych w
kilogramach ilości ryb przeładowanych lub otrzymanych, wynosi 10
% w przypadku wszystkich gatunków.
Kapitanowie zarówno przeładowującego statku rybackiego, jak i
otrzymującego statku rybackiego przedkładają
deklarację
przeładunkową jak najszybciej i nie później niż 48 godziny po
przeładunku:
a) swojemu (swoim) państwu(-om) członkowskiemu(-im) bandery;
oraz

N

N

Art.21
ust.5

Art.21
ust.6

Art.21
ust.7

b) jeżeli przeładunek miał miejsce w porcie innego państwa
członkowskiego – właściwym organom odnośnego państwa
członkowskiego portu.
Kapitanowie zarówno przeładowującego statku rybackiego, jak i
otrzymującego statku rybackiego odpowiadają za dokładność danych
wpisanych do deklaracji przeładunkowej.
Komisja może zwolnić – zgodnie z procedurą, o której mowa w art.
119 – niektóre kategorie statków rybackich z obowiązku określonego
w ust. 1 na czas określony z możliwością przedłużenia lub może
przewidzieć inny termin na powiadomienie z uwzględnieniem,
między innymi, rodzaju produktów rybołówstwa oraz odległości
pomiędzy łowiskami, miejscami przeładunku i portami, w których
dane statki są zarejestrowane.
Procedury i formularze odnoszące się do deklaracji przeładunkowej
są określane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.
Kapitanowie wspólnotowych statków rybackich o długości
całkowitej wynoszącej co najmniej 12 metrów zapisują w formie
elektronicznej informacje, o których mowa w art. 21, i w terminie 24
godzin od zakończenia operacji przeładunku przesyłają je drogą
elektroniczną właściwemu organowi państwa członkowskiego
bandery.

Art.22
ust.1

N

N

N
T

Art. 79 ust. 1

Art. 79. 1. Deklarację przeładunkową,
o której mowa w art. 21 ust. 1
rozporządzenia
nr
1224/2009,
albo
deklarację wyładunkową, o której mowa w
art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia, kapitan
statku rybackiego, o którym mowa w tych
przepisach
przekazuje
w
terminie
określonym w tych przepisach, okręgowemu
inspektorowi
rybołówstwa
morskiego
właściwemu dla portu zakończenia rejsu.
2. W przypadku rejsów połowowych
trwających dłużej niż 15 dni kapitan statku
rybackiego przekazuje informacje podawane
w
deklaracji
przeładunkowej
albo
wyładunkowej okręgowemu inspektorowi
rybołówstwa morskiego, o którym mowa w
ust. 1, drogą radiową lub elektroniczną.
3. Deklaracje, o których mowa w ust.
1, okręgowy inspektor rybołówstwa
morskiego niezwłocznie po otrzymaniu od
kapitana statku rybackiego przekazuje do
CMR.

4.
W
przypadku
wypełniania
deklaracji, o których mowa w ust. 1, w
postaci elektronicznej dane z tych deklaracji
przekazuje się do CMR.
5. Deklaracja przeładunkowa oraz
deklaracja
wyładunkowa
zawierają
odpowiednio dane, o których mowa w art.
21 i art. 23 rozporządzenia nr 1224/2009.
Ust. 1 ma zastosowanie:

N

a) od dnia 1 stycznia 2012 r. – do wspólnotowych statków rybackich
o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 12 metrów i mniej niż
15 metrów;
Art.22
ust.2

b) od dnia 1 lipca 2011 r. – do wspólnotowych statków rybackich o
długości całkowitej wynoszącej co najmniej 15 metrów i mniej niż
24 metry; oraz
c) od dnia 1 stycznia 2010 r. – do wspólnotowych statków rybackich
o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 24 metry.
Państwo członkowskie może zwolnić kapitanów pływających pod
jego banderą wspólnotowych statków rybackich o długości
całkowitej wynoszącej do 15 metrów ze stosowania ust. 1, jeżeli:

Art.22
ust.3

Art.22
ust.4

Art.22
ust.5

N

a) działają wyłącznie w obrębie wód terytorialnych państwa
członkowskiego bandery; lub
b) nigdy nie spędzają więcej niż 24 godziny na morzu od wyjścia w
morze do powrotu do portu.
Właściwe organy nadbrzeżnego państwa członkowskiego przyjmują
od państwa członkowskiego bandery elektroniczne raporty,
zawierające dane ze statków rybackich, o których mowa w ust. 1 i 2.
W przypadku gdy wspólnotowy statek rybacki dokonuje przeładunku
połowu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie
bandery, właściwe organy państwa członkowskiego bandery
niezwłocznie po otrzymaniu danych z deklaracji przeładunkowej
przekazują je drogą elektroniczną właściwym organom państwa
członkowskiego, w którym dokonano przeładunku połowu i dla

N

N

którego połowy są przeznaczone.

Art.22
ust.6
Art.22
ust.7

Art.23
ust.1

Państwo członkowskie może zobowiązać lub upoważnić kapitanów
statków rybackich swojej bandery do tego, aby od dnia 1 stycznia
2010 r. w sposób elektroniczny zapisywali i przekazywali dane
wymienione w art. 21.
Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego artykułu są
przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.

N

Bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych zawartych w planach
wieloletnich kapitanowie wspólnotowych statków rybackich o
długości całkowitej wynoszącej co najmniej 10 metrów – lub ich
przedstawiciele – wypełniają deklarację wyładunkową, wykazując w
niej w szczególności wszystkie ilości każdego wyładowanego
gatunku.

T

N
Art. 79 ust. 5

Art. 79. 1. Deklarację przeładunkową,
o której mowa w art. 21 ust. 1
rozporządzenia
nr
1224/2009,
albo
deklarację wyładunkową, o której mowa w
art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia, kapitan
statku rybackiego, o którym mowa w tych
przepisach
przekazuje
w
terminie
określonym w tych przepisach, okręgowemu
inspektorowi
rybołówstwa
morskiego
właściwemu dla portu zakończenia rejsu.
2. W przypadku rejsów połowowych
trwających dłużej niż 15 dni kapitan statku
rybackiego przekazuje informacje podawane
w
deklaracji
przeładunkowej
albo
wyładunkowej okręgowemu inspektorowi
rybołówstwa morskiego, o którym mowa w
ust. 1, drogą radiową lub elektroniczną.
3. Deklaracje, o których mowa w ust.
1, okręgowy inspektor rybołówstwa
morskiego niezwłocznie po otrzymaniu od
kapitana statku rybackiego przekazuje do
CMR.
4.
W
przypadku
wypełniania
deklaracji, o których mowa w ust. 1, w
postaci elektronicznej dane z tych deklaracji
przekazuje się do CMR.
5. Deklaracja przeładunkowa oraz
deklaracja
wyładunkowa
zawierają
odpowiednio dane, o których mowa w art.

21 i art. 23 rozporządzenia nr 1224/2009.
Deklaracja wyładunkowa, o której mowa w ust. 1, zawiera co
najmniej następujące informacje:
a) oznakę rybacką i nazwę statku rybackiego;
b) kod alfa-3 FAO każdego gatunku i odpowiedni obszar
geograficzny, w którym dokonano połowów;
c) ilości każdego gatunku w kilogramach wagi produktu w podziale
na postać produktu lub, w stosownych przypadkach, liczbę
osobników;
d) port wyładunku.

T

Art. 79 ust. 5

Kapitan wspólnotowego statku rybackiego lub jego przedstawiciel
przekazują deklarację wyładunkową jak najszybciej, ale nie później
niż 48 godziny po zakończeniu wyładunku:
a) swemu państwu członkowskiemu bandery; oraz
b) jeżeli wyładunek miał miejsce w porcie innego państwa

T

Art. 79 ust. 1

Art.23
ust.2

Art.23
ust.3

Art. 79. 1. Deklarację przeładunkową,
o której mowa w art. 21 ust. 1
rozporządzenia
nr
1224/2009,
albo
deklarację wyładunkową, o której mowa w
art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia, kapitan
statku rybackiego, o którym mowa w tych
przepisach
przekazuje
w
terminie
określonym w tych przepisach, okręgowemu
inspektorowi
rybołówstwa
morskiego
właściwemu dla portu zakończenia rejsu.
2. W przypadku rejsów połowowych
trwających dłużej niż 15 dni kapitan statku
rybackiego przekazuje informacje podawane
w
deklaracji
przeładunkowej
albo
wyładunkowej okręgowemu inspektorowi
rybołówstwa morskiego, o którym mowa w
ust. 1, drogą radiową lub elektroniczną.
3. Deklaracje, o których mowa w ust.
1, okręgowy inspektor rybołówstwa
morskiego niezwłocznie po otrzymaniu od
kapitana statku rybackiego przekazuje do
CMR.
4.
W
przypadku
wypełniania
deklaracji, o których mowa w ust. 1, w
postaci elektronicznej dane z tych deklaracji
przekazuje się do CMR.
5. Deklaracja przeładunkowa oraz
deklaracja
wyładunkowa
zawierają
odpowiednio dane, o których mowa w art.
21 i art. 23 rozporządzenia nr 1224/2009.
Art. 79. 1. Deklarację przeładunkową,
o której mowa w art. 21 ust. 1
rozporządzenia
nr
1224/2009,
albo
deklarację wyładunkową, o której mowa w

członkowskiego – właściwym
członkowskiego portu.

organom

odnośnego

państwa

art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia, kapitan
statku rybackiego, o którym mowa w tych
przepisach
przekazuje
w
terminie
określonym w tych przepisach, okręgowemu
inspektorowi
rybołówstwa
morskiego
właściwemu dla portu zakończenia rejsu.
2. W przypadku rejsów połowowych
trwających dłużej niż 15 dni kapitan statku
rybackiego przekazuje informacje podawane
w
deklaracji
przeładunkowej
albo
wyładunkowej okręgowemu inspektorowi
rybołówstwa morskiego, o którym mowa w
ust. 1, drogą radiową lub elektroniczną.
3. Deklaracje, o których mowa w ust.
1, okręgowy inspektor rybołówstwa
morskiego niezwłocznie po otrzymaniu od
kapitana statku rybackiego przekazuje do
CMR.
4.
W
przypadku
wypełniania
deklaracji, o których mowa w ust. 1, w
postaci elektronicznej dane z tych deklaracji
przekazuje się do CMR.
5. Deklaracja przeładunkowa oraz
deklaracja
wyładunkowa
zawierają
odpowiednio dane, o których mowa w art.
21 i art. 23 rozporządzenia nr 1224/2009.

Art.23
ust.4

Kapitan odpowiada za dokładność danych wpisanych do deklaracji
wyładunkowej.

N

Art.23
ust.5

Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego artykułu są
przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.

N
T

Art.24
ust.1

Kapitan wspólnotowego statku rybackiego o długości całkowitej
wynoszącej co najmniej 12 metrów, lub jego przedstawiciel, zapisuje
w formie elektronicznej informacje, o których mowa w art. 23, i w
terminie 24 godzin od zakończenia operacji wyładunku przesyła je
drogą elektroniczną właściwemu organowi państwa członkowskiego
bandery.

Art.79

Art. 79. 1. Deklarację przeładunkową,
o której mowa w art. 21 ust. 1
rozporządzenia
nr
1224/2009,
albo
deklarację wyładunkową, o której mowa w
art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia, kapitan
statku rybackiego, o którym mowa w tych

przepisach
przekazuje
w
terminie
określonym w tych przepisach, okręgowemu
inspektorowi
rybołówstwa
morskiego
właściwemu dla portu zakończenia rejsu.
2. W przypadku rejsów połowowych
trwających dłużej niż 15 dni kapitan statku
rybackiego przekazuje informacje podawane
w
deklaracji
przeładunkowej
albo
wyładunkowej okręgowemu inspektorowi
rybołówstwa morskiego, o którym mowa w
ust. 1, drogą radiową lub elektroniczną.
3. Deklaracje, o których mowa w ust.
1, okręgowy inspektor rybołówstwa
morskiego niezwłocznie po otrzymaniu od
kapitana statku rybackiego przekazuje do
CMR.
4.
W
przypadku
wypełniania
deklaracji, o których mowa w ust. 1, w
postaci elektronicznej dane z tych deklaracji
przekazuje się do CMR.
5. Deklaracja przeładunkowa oraz
deklaracja
wyładunkowa
zawierają
odpowiednio dane, o których mowa w art.
21 i art. 23 rozporządzenia nr 1224/2009.

Art.24
ust.2

Art.24
ust.3

Ust. 1 ma zastosowanie:
a) od dnia 1 stycznia 2012 r. – do wspólnotowych statków rybackich
o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 12 metrów i mniej niż
15 metrów;
b) od dnia 1 lipca 2011 r. – do wspólnotowych statków rybackich o
długości całkowitej wynoszącej co najmniej 15 metrów i co najwyżej
24 metry; oraz
c) od dnia 1 stycznia 2010 r. – do wspólnotowych statków rybackich
o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 24 metry.
Państwo członkowskie może zwolnić kapitanów wspólnotowych
statków rybackich o długości całkowitej wynoszącej do 15 metrów
pływających pod jego banderą ze stosowania ust. 1, jeżeli:
a) działają wyłącznie w obrębie wód terytorialnych państwa
członkowskiego bandery; lub

N

N

b) nigdy nie spędzają więcej niż 24 godziny na morzu od wyjścia w
morze do powrotu do portu.
W przypadku gdy wspólnotowy statek rybacki dokonuje wyładunku
połowu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie
bandery, właściwe organy państwa członkowskiego bandery
niezwłocznie po otrzymaniu danych z deklaracji wyładunkowej
przekazują je drogą elektroniczną właściwym organom państwa
członkowskiego, w którym dokonano wyładunku połowu.

Art.24
ust.4

T

Art. 112 pkt
6 lit. c

Art. 112. 1. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa:
1)
jest odpowiedzialny za monitorowanie
działalności
połowowej
statków
rybackich za pomocą satelitarnego
systemu monitorowania statków, o
którym mowa w art. 9 ust. 1
rozporządzenia nr 1224/2009;
2)
zbiera, gromadzi i przetwarza dane w
zakresie wykonywania rybołówstwa
morskiego;
3)
realizuje
obowiązki
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej
dotyczące:
a) przypadkowych połowów waleni,
określone w rozporządzeniu nr
812/2004,
b)
programu krajowego, w tym
przekazywania sprawozdań, o których
mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia
nr 1380/2013;
4)
umożliwia przekazywanie informacji,
o których mowa w art. 40 ust. 1
rozporządzenia nr 1005/2008, poprzez
stronę
internetową
urzędu
obsługującego tego ministra;
5)
pełni funkcję organu, o którym mowa
w art. 5 ust. 5 rozporządzenia nr
1224/2009;
6)
za pośrednictwem CMR:
a)
przyjmuje
uprzednie
powiadomienia,
o
których
mowa w art. 17 i art. 18
rozporządzenia nr 1224/2009,
b) przyjmuje uprzednie zgłoszenia, o
których mowa w art. 17

rozporządzenia nr 1098/2007,
wykonuje obowiązki państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej
w
zakresie
powiadomienia o wejściu do
portu
statku
rybackiego
i
wyładunku w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej,
d)
realizuje
zadania
punktu
kontaktowego, o którym mowa w
art. 80 ust. 5 rozporządzenia nr
1224/2009,
e)
monitoruje i dokonuje kontroli
danych, o którym mowa w art.
19 rozporządzenia nr 404/2011;
7)
zatwierdza świadectwa połowowe, w
przypadkach, o których mowa w art.
15 ust. 1 rozporządzenia nr
1005/2008;
8)
wyznacza obserwatorów kontroli, o
których mowa w art. 93 ust. 2
rozporządzenia nr 404/2011;
9)
przekazuje informacje, o których
mowa w art. 34 rozporządzenia nr
1224/2009.
2. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji,
zatwierdzenia świadectwa połowowego, o
którym mowa w ust. 1 pkt 7, w przypadku
niezgodności danych zawartych w tym
świadectwie z danymi zawartymi w
elektronicznym
systemie
raportowania
połowów.
c)

Art.24
Ust.5

Kapitan wspólnotowego statku rybackiego – lub jego przedstawiciel
– który zapisuje w sposób elektroniczny informacje, o których mowa
w art. 23, i który wyładowuje swoje połowy w państwie
członkowskim innym niż państwo członkowskie bandery, jest
zwolniony z obowiązku przekazania nadbrzeżnemu państwu

N

członkowskiemu deklaracji wyładunkowej w formie papierowej.

Art.24
ust.6
Art.24
ust.7
Art.24
ust.8

Art.25
ust.1

Państwo członkowskie może zobowiązać lub upoważnić kapitanów
statków rybackich swojej bandery do tego, aby od dnia 1 stycznia
2010 r. w sposób elektroniczny zapisywali i przekazywali dane, o
których mowa w art. 23.
Właściwe organy nadbrzeżnego państwa członkowskiego przyjmują
od państwa członkowskiego bandery elektroniczne raporty
zawierające dane ze statków rybackich, o których mowa w ust. 1 i 2.
Procedury i formularze odnoszące się do deklaracji wyładunkowych
są określane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.

N

Każde państwo członkowskie monitoruje, na zasadzie kontroli
wyrywkowej, działalność statków rybackich niepodlegających
wymogom deklaracji wyładunkowej wyszczególnionym w art. 23 i
24, po to, aby zapewnić przestrzeganie przez te statki przepisów
wspólnej polityki rybołówstwa.

T

N

N
Art. 114 ust.
1 pkt 1

Art. 114. 1. Okręgowy inspektor
rybołówstwa morskiego:
1)
sprawuje nadzór nad przestrzeganiem
przepisów o rybołówstwie morskim i
o organizacji rynku rybnego, w tym:
a)
wykonuje kontrole, a także
inspekcje, o których mowa w
rozporządzeniu nr 1224/2009
oraz
rozporządzeniu
nr
1005/2008,
w
przypadku
przywozu
b)
produktów rybołówstwa drogą
morską realizuje obowiązki
państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, o których mowa w
rozporządzeniu nr 1005/2008;
2)
dokonuje oceny wagi naruszeń
przepisów
WPR
w
ramach
wspólnotowego systemu kontroli;
3)
nakłada kary pieniężne za naruszenia
przepisów o rybołówstwie morskim
oraz o organizacji rynku rybnego;
4)
przyznaje punkty za poważne
naruszenia;
5)
poświadcza dokumenty, o których
mowa w art. 7 ust. 2 i 3

rozporządzenia nr 404/2011;
poświadcza dokumenty, o których
mowa w art. 14 ust. 5 lub 6;
7)
wykonuje
obowiązki
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej w
zakresie:
a)
przyjęcia deklaracji, o której
mowa w art. 8 ust. 1
rozporządzenia nr 1005/2008,
i przekazywania jej ministrowi
właściwemu
do
spraw
rybołówstwa,
b)
weryfikacji mocy silników
zgodnie z art. 41 rozporządzenia nr
1224/2009
– za pośrednictwem inspektorów
rybołówstwa morskiego.
2. Okręgowy inspektor rybołówstwa
morskiego przechowuje dokumenty, o
których mowa w ust. 1 pkt 7, przez okres
trzech lat.
3. Okręgowi inspektorzy rybołówstwa
morskiego przy realizacji swoich zadań
współdziałają z organami i jednostkami
organizacyjnymi
Inspekcji
Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
Służby Celnej, Inspekcji Handlowej,
Inspekcji
Weterynaryjnej,
Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży
Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej,
Straży Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Policji, kontroli skarbowej oraz
ze strażami gminnymi, wojewódzkimi
inspektoratami
ochrony
środowiska,
podmiotami zarządzającymi portami i
przystaniami morskimi i z terenowymi
organami
administracji
morskiej
z
uwzględnieniem właściwości i kompetencji
tych organów i jednostek organizacyjnych.
6)

Art.25
ust.2

Art.25
ust.3

Art.25
ust.4

Art.26
ust.1

Art.26
ust.2

Na potrzeby monitorowania, o którym mowa w ust. 1, każde państwo
członkowskie opracowuje plan kontroli wyrywkowych opierający się
na metodach przyjętych przez Komisję zgodnie z procedurą, o której
mowa w art. 119, i przekazuje go Komisji co roku do dnia 31
stycznia, wskazując metody stosowane przy opracowywaniu tego
planu. Plany kontroli wyrywkowej są, w miarę możliwości, stabilne
w czasie i ujednolicone w odpowiednich obszarach geograficznych.
Państwa członkowskie, które od statków rybackich o całkowitej
długości poniżej 10 metrów pływających pod ich banderą wymagają,
aby przekazywały deklaracje wyładunkowe, o których mowa w art.
23, zgodnie z ich prawem krajowym, są zwolnione z obowiązku
określonego w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, dokumenty
sprzedaży przekazane zgodnie z art. 62 i 63 są przyjmowane jako
alternatywa planów kontroli wyrywkowych.
Państwa członkowskie kontrolują zgodność z systemami zarządzania
nakładem połowowym w obszarach geograficznych, co do których
obowiązuje maksymalny dopuszczalny nakład połowowy.
Zapewniają, aby statki rybackie, które pływają pod ich banderą i
przewożą na pokładzie narzędzie lub narzędzia połowowe
podlegające danemu systemowi zarządzania nakładem połowowym
lub, w stosownym przypadku, je wykorzystują, lub, w stosownym
przypadku, działają na łowisku podlegającym temu systemowi
zarządzania nakładem połowowym, były obecne na obszarze
geograficznym podlegającym temu systemowi zarządzania nakładem
połowowym tylko wtedy, gdy maksymalny dopuszczalny nakład
połowowy im dostępny nie został osiągnięty i jeżeli nie został
wyczerpany nakład dostępny dla danego statku rybackiego.
Bez uszczerbku dla przepisów szczególnych, jeżeli statek rybacki,
który przewozi na pokładzie narzędzie lub narzędzia połowowe
podlegające danemu systemowi zarządzania nakładem połowowym
lub, w stosownym przypadku, je wykorzystuje, lub działa na łowisku
podlegającym temu systemowi zarządzania nakładem połowowym,
przekracza w ciągu tego samego dnia co najmniej dwa obszary
geograficzne podlegające temu systemowi zarządzania nakładem
połowowym, to wykorzystany nakład połowowy wlicza się do
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Art.26
ust.3

Art.26
ust.4

Art.26
ust.5

Art.26
ust.6

maksymalnego dopuszczalnego nakładu połowowego związanego z
tym narzędziem połowowym lub tym łowiskiem i z obszarem
geograficznym, w którym w tym dniu spędzono najwięcej czasu.
Jeżeli państwo członkowskie zezwoliło na to, aby zgodnie z art. 27
ust. 2 dany statek rybacki podczas danego rejsu połowowego w
obszarze geograficznym podlegającym danemu systemowi
zarządzania nakładem połowowym używał więcej niż jednego
narzędzia połowowego należącego do więcej niż jednej grupy
narzędzi połowowych podlegających temu systemowi zarządzania
nakładem połowowym, wówczas nakład połowowy wykorzystany
podczas tego rejsu wlicza się jednocześnie do maksymalnego
dopuszczalnego nakładu połowowego dostępnego temu państwu
członkowskiemu i związanego z każdym z tych narzędzi lub grup
narzędzi połowowych i z tym obszarem geograficznym.
Jeżeli narzędzia połowowe należą do tej samej grupy narzędzi
połowowych podlegających danemu systemowi zarządzania
nakładem połowowym, wówczas nakład połowowy wykorzystany w
danym obszarze geograficznym przez statki rybackie, które
przewoziły te narzędzia połowowe na pokładzie, wlicza się
wyłącznie raz do maksymalnego dopuszczalnego nakładu
połowowego związanego z tą grupą narzędzi połowowych i z tym
obszarem geograficznym.
Państwa członkowskie regulują nakład połowowy swoich flot w
obszarach geograficznych podlegających systemowi zarządzania
nakładem połowowym – gdy statki przewożą na pokładzie narzędzie
lub narzędzia połowowe podlegające danemu systemowi zarządzania
nakładem połowowym lub, w stosownym przypadku, je
wykorzystują, lub działają na łowisku podlegającym temu systemowi
zarządzania nakładem połowowym – przez podjęcie odpowiednich
działań, jeżeli dostępny maksymalny dopuszczalny nakład połowowy
jest bliski wyczerpania, tak aby zapewnić, by wykorzystany nakład
połowowy nie przekroczył ustalonych limitów.
Dniem obecności na danym obszarze jest każdy nieprzerwany okres
24 godzin lub jego część, kiedy to dany statek rybacki jest obecny na
danym obszarze geograficznym i nie ma go w porcie lub gdy, w
stosownym przypadku, wykorzystuje swoje narzędzie połowowe.
Moment, od którego liczy się nieprzerwany okres dnia obecności na
danym obszarze, zależy od państwa członkowskiego, pod którego
banderą pływa dany statek rybacki. Dniem nieobecności w porcie jest
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każdy nieprzerwany okres 24 godzin lub jego część, podczas którego
statku rybackiego nie ma w porcie.

Art.27
ust.2

Art.27
ust.2

Art.28
ust.1

Bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych, w odpowiednich
obszarach geograficznych podlegających systemowi zarządzania
nakładem połowowym, co do których mają zastosowanie
ograniczenia dotyczące narzędzi lub wobec których dla różnych
narzędzi połowowych lub grup narzędzi połowowych ustalono
maksymalne dopuszczalne nakłady połowowe, kapitan statku
rybackiego – lub jego przedstawiciel – przed okresem, do którego ma
zastosowanie maksymalny dopuszczalny nakład połowowy,
powiadamia właściwe organy państwa członkowskiego bandery,
którego narzędzia połowowego lub, w stosownym przypadku,
narzędzi połowowych ma zamiar używać w nadchodzącym okresie.
Do czasu przekazania takiego powiadomienia statek rybacki nie jest
upoważniony do łowienia na obszarach geograficznych, co do
których ma zastosowanie dany system zarządzania nakładem
połowowym.
Jeżeli system zarządzania nakładem połowowym zezwala na
wykorzystanie w danym obszarze geograficznym narzędzi
należących do więcej niż jednej grupy narzędzi połowowych,
wykorzystanie więcej niż jednego narzędzia połowowego podczas
rejsu połowowego podlega uprzedniemu upoważnieniu przez
państwo członkowskie bandery.
Jeżeli Rada tak zdecyduje, kapitanowie wspólnotowych statków
rybackich, które nie są wyposażone w działający system
monitorowania statków, o którym mowa w art. 9, lub które nie
przekazują danych z dziennika połowowego drogą elektroniczną, o
czym mowa w art. 15, i które podlegają systemowi zarządzania
nakładem połowowym, przekazują właściwym organom swojego
państwa bandery i, w stosownym przypadku, nadbrzeżnemu państwu
członkowskiemu bezpośrednio przed każdym wejściem na obszar
geograficzny podlegający temu systemowi zarządzania nakładem
połowowym i wyjściem z takiego obszaru – teleksem, faksem,
telefonicznie lub pocztą elektroniczną odpowiednio rejestrowaną
przez odbiorcę lub przez radio za pośrednictwem stacji radiowej
zatwierdzonej zgodnie z przepisami wspólnotowymi – w postaci
sprawozdania dotyczącego nakładu połowowego następujące
informacje:
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Art.28
ust.2

Art.29
ust.1

Art.29
ust.2

Art.29
ust.3

a) nazwę rybackiego statku, jego oznakę rybacka, radiowy sygnał
wywoławczy i nazwisko kapitana;
b) położenie geograficzne statku rybackiego, do którego odnosi się
komunikat;
c) datę i godzinę każdego wejścia na obszar oraz, w stosownym
przypadku, jego część i wyjścia z nich;
d) połów zatrzymany na pokładzie w podziale na gatunki w
kilogramach wagi w relacji pełnej.
Państwa członkowskie mogą, w porozumieniu z państwami
członkowskimi, których dotyczy działalność połowowa statków tego
pierwszego państwa, wdrożyć alternatywne środki kontroli, aby
zapewnić zgodność z obowiązkami składania sprawozdań
dotyczących nakładu. Środki te będą tak samo skuteczne i
przejrzyste, jak obowiązki dotyczące składania sprawozdań zawarte
w ust. 1 i zostaną zgłoszone Komisji przed wdrożeniem.
Statek rybacki przewożący na pokładzie narzędzia połowowe
podlegające systemowi zarządzania nakładem połowowym może
przepłynąć przez obszar geograficzny podlegający temu systemowi
zarządzania nakładem połowowym, jeżeli nie ma upoważnienia do
połowów w tym obszarze geograficznym lub jeżeli najpierw
powiadomił swoje właściwe organy o zamiarze przepłynięcia. Gdy
statek rybacki znajduje się na tym obszarze geograficznym, każde
narzędzie połowowe podlegające temu systemowi zarządzania
nakładem połowowym i przewożone na pokładzie jest
przymocowane i zasztauowane zgodnie z warunkami ustanowionymi
w art. 47.
Państwo członkowskie może zdecydować o tym, że do żadnego
dostępnego maksymalnego dopuszczalnego nakładu połowowego nie
wlicza działań statku rybackiego niezwiązanych z połowami na
obszarze geograficznym podlegającym systemowi zarządzania
nakładem połowowym, pod warunkiem że dany statek rybacki
powiadomi najpierw swoje państwo członkowskie bandery o takim
zamiarze, charakterze swoich działań i że złoży na ten czas swoje
upoważnienie do połowów. W tym czasie te statki rybackie nie
przewożą żadnego narzędzia połowowego ani nie łowią.
Państwo członkowskie może zdecydować o tym, że do żadnego
maksymalnego dopuszczalnego nakładu połowowego nie wlicza
działań statku rybackiego na obszarze geograficznym podlegającym
systemowi zarządzania nakładem połowowym, gdy statek ten był
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Art.32

obecny na danym obszarze geograficznym, ale nie mógł dokonywać
połowów, ponieważ pomagał innemu statkowi rybackiemu będącemu
w potrzebie lub ponieważ przewoził rannego w celu uzyskania przez
niego nagłej pomocy medycznej. W terminie jednego miesiąca po
podjęciu tej decyzji państwo członkowskie bandery informuje
Komisję i przedstawia dowód udzielenia nagłej pomocy.
Bez uszczerbku dla art. 29 i 31, na obszarze geograficznym, w
którym narzędzia połowowe podlegają systemowi zarządzania
nakładem połowowym, statek rybacki posiadający na pokładzie takie
narzędzie lub narzędzia połowowe pozostaje w porcie lub poza
obszarem geograficznym przez pozostałą część okresu, do którego
ma zastosowanie taki system zarządzania nakładem połowowym,
jeżeli:
a) wyczerpał część maksymalnego dopuszczalnego nakładu
połowowego związanego z tym obszarem geograficznym i z tym
narzędziem lub narzędziami połowowymi, która została mu
przyznana; lub
b) wyczerpany został maksymalny dopuszczalny nakład połowowy
związany z tym obszarem geograficznym i z tym narzędziem lub
narzędziami połowowymi dostępny państwu członkowskiemu jego
bandery.
2. Bez uszczerbku dla art. 29, na obszarze geograficznym, na którym
łowisko podlega systemowi zarządzania nakładem połowowym,
statek rybacki nie prowadzi działalności na tym łowisku na tym
obszarze, jeżeli:
a) wyczerpał część maksymalnego dopuszczalnego nakładu
połowowego związanego z tym obszarem geograficznym i z tym
łowiskiem, która została mu przyznana; lub
b) wyczerpany został maksymalny dopuszczalny nakład połowowy
związany z tym obszarem geograficznym i z tym łowiskiem dostępny
państwu członkowskiemu jego bandery.
Niniejsza sekcja nie ma zastosowania do statków rybackich, które są
zwolnione ze stosowania systemu zarządzania nakładem
połowowym.
Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszej sekcji są
przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.

Art.33
ust.1

Każde państwo członkowskie bandery zapisuje wszelkie istotne dane,
w szczególności dane, o których mowa w art. 14, 21, 23, 28 i 62,

Art.30
ust.1

Art.31
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Art. 112 pkt
2

Art. 112. 1. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa:

dotyczące uprawnień do połowów, o których mowa w niniejszym
rozdziale, wyrażonych zarówno w wyładowanych ilościach, jak i, w
stosownych przypadkach, w nakładzie połowowym, oraz zachowuje
te dane w oryginalnym formacie przez okres trzech lat lub dłużej,
zgodnie z przepisami krajowymi.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

jest odpowiedzialny za monitorowanie
działalności
połowowej
statków
rybackich za pomocą satelitarnego
systemu monitorowania statków, o
którym mowa w art. 9 ust. 1
rozporządzenia nr 1224/2009;
zbiera, gromadzi i przetwarza dane w
zakresie wykonywania rybołówstwa
morskiego;
realizuje
obowiązki
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej
dotyczące:
a) przypadkowych połowów waleni,
określone w rozporządzeniu nr
812/2004,
b)
programu krajowego, w tym
przekazywania sprawozdań, o których
mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia
nr 1380/2013;
umożliwia przekazywanie informacji,
o których mowa w art. 40 ust. 1
rozporządzenia nr 1005/2008, poprzez
stronę
internetową
urzędu
obsługującego tego ministra;
pełni funkcję organu, o którym mowa
w art. 5 ust. 5 rozporządzenia nr
1224/2009;
za pośrednictwem CMR:
a)
przyjmuje
uprzednie
powiadomienia,
o
których
mowa w art. 17 i art. 18
rozporządzenia nr 1224/2009,
b) przyjmuje uprzednie zgłoszenia, o
których mowa w art. 17
rozporządzenia nr 1098/2007,
c) wykonuje obowiązki państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej
w
zakresie
powiadomienia o wejściu do

portu
statku
rybackiego
i
wyładunku w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej,
d)
realizuje
zadania
punktu
kontaktowego, o którym mowa w
art. 80 ust. 5 rozporządzenia nr
1224/2009,
e)
monitoruje i dokonuje kontroli
danych, o którym mowa w art.
19 rozporządzenia nr 404/2011;
7)
zatwierdza świadectwa połowowe, w
przypadkach, o których mowa w art.
15 ust. 1 rozporządzenia nr
1005/2008;
8)
wyznacza obserwatorów kontroli, o
których mowa w art. 93 ust. 2
rozporządzenia nr 404/2011;
9)
przekazuje informacje, o których
mowa w art. 34 rozporządzenia nr
1224/2009.
2. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji,
zatwierdzenia świadectwa połowowego, o
którym mowa w ust. 1 pkt 7, w przypadku
niezgodności danych zawartych w tym
świadectwie z danymi zawartymi w
elektronicznym
systemie
raportowania
połowów.

Art.33
ust.2

Bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych określonych w
prawodawstwie wspólnotowym, przed 15. dniem każdego miesiąca
każde państwo członkowskie bandery przekazuje zagregowane dane
w sposób skomputeryzowany Komisji lub wyznaczonemu przez nią
organowi:
a) dotyczące ilości każdego stada lub grup stad podlegających TAC
lub kwot wyładowanych w poprzednim miesiącu; oraz
b) dotyczące nakładu połowowego wykorzystanego w poprzednim
miesiącu dla każdego obszaru połowowego podlegającego systemowi
zarządzania nakładem połowowym lub, w stosownych przypadkach,

N

dla każdego łowiska podlegającego systemowi zarządzania nakładem
połowowym.

Art.33
ust.3

Art.33
ust.4

Art.33
ust.5

Art.33
ust.6

Art.33
ust.7

Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 lit. a), w przypadku ilości
wyładowanych od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
państwa członkowskie zapisują ilości wyładowane przez statki
rybackie innych państw członkowskich w porcie i informują o nich
Komisję zgodnie z procedurami zawartymi w niniejszym artykule.
Przed upływem pierwszego miesiąca każdego kwartału
kalendarzowego każde państwo członkowskie bandery powiadamia
Komisję drogą elektroniczną o ilościach stad w formie zagregowanej
– innych niż ilości wymienione w ust. 2 – których wyładunek miał
miejsce w poprzednim kwartale.
Wszelkie połowy ryb należących do stada lub grupy stad objętych
kwotą dokonywane przez wspólnotowe statki rybackie wlicza się do
kwot połowowych przysługujących państwu członkowskiemu
bandery w odniesieniu do danego stada lub grupy stad, niezależnie od
miejsca wyładunku.
Połowy dokonane w ramach badań naukowych, które są
wprowadzane do obrotu i sprzedawane, wlicza się do kwoty mającej
zastosowanie w państwie członkowskim bandery, o ile przekraczają
one 2 % danych kwot. Artykuł 12 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE)
nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia
wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich
wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania
doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (
24 ) nie ma zastosowania do rejsów w celach prowadzenia badań
naukowych, podczas których dokonuje się takich połowów.
Bez uszczerbku dla przepisów tytułu XII, państwa członkowskie
mogą do dnia 30 czerwca 2011 r. wraz z Komisją i organem przez
nią wyznaczonym przeprowadzać projekty pilotażowe dotyczące
zdalnego dostępu w czasie rzeczywistym do danych państw
członkowskich zapisanych i zweryfikowanych zgodnie z niniejszym
rozporządzeniem. Rozważone i przetestowane zostaną: format i
procedury odnoszące się do dostępu do danych. Państwa
członkowskie poinformują Komisję przed dniem 1 stycznia 2011 r. o
tym, czy planują przeprowadzać projekty pilotażowe. Od dnia 1
stycznia 2012 r. Rada może podjąć decyzję o innym sposobie i
częstotliwości przekazywania Komisji danych przez państwa
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członkowskie.

Art.33
ust.8

Art.33
ust.9

Art.33
ust.10

Art.34

Z wyjątkiem nakładu wykorzystanego przez statki rybackie, które są
wyłączone ze stosowania systemu zarządzania nakładem
połowowym, każdy nakład połowowy wykorzystany przez
wspólnotowe statki rybackie, które przewożą na pokładzie narzędzie
lub narzędzia połowowe podlegające systemowi zarządzania
nakładem połowowym lub, w stosownym przypadku, je
wykorzystują, lub działają na łowisku podlegającym systemowi
zarządzania nakładem połowowym w obszarze geograficznym
podlegającym temu systemowi zarządzania nakładem połowowym,
są wliczane do maksymalnego dopuszczalnego nakładu połowowego
związanego z danym obszarem geograficznym i tym narzędziem
połowowym lub tym łowiskiem i dostępnego temu państwu
członkowskiemu.
Nakład połowowy wykorzystany w ramach badań naukowych
prowadzonych przez statek przewożący na pokładzie narzędzie lub
narzędzia połowowe podlegające systemowi zarządzania nakładem
połowowym lub działający na łowisku podlegającym systemowi
zarządzania nakładem połowowym w obszarze geograficznym
podlegającym temu systemowi zarządzania nakładem połowowym
jest wliczany do maksymalnego dopuszczalnego nakładu
połowowego związanego z danym narzędziem połowowym lub
narzędziami połowowymi i danym obszarem geograficznym jego
państwa członkowskiego bandery, jeżeli połowy dokonane podczas
wykorzystywania tego nakładu są wprowadzane do obrotu i
sprzedawane, o ile przekraczają one 2 % przyznanego nakładu
połowowego. Artykuł 12 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr
199/2008 nie ma zastosowania do rejsów w celu prowadzenia badań
naukowych, podczas których dokonuje się takich połowów.
Komisja może przyjąć formaty przesyłania danych, o których mowa
w niniejszym artykule, zgodnie z procedurą, o której mowa w art.
119.
Państwo członkowskie informuje niezwłocznie Komisję, jeżeli
stwierdzi, że:
a) można uznać, że połowy stada lub grupy stad objętych kwotą
dokonane przez statki rybackie pływające pod jego banderą
wyczerpały 80 % tej kwoty; lub
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Art. 112 pkt
9

Art. 112. 1. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa:
1)
jest odpowiedzialny za monitorowanie
działalności
połowowej
statków
rybackich za pomocą satelitarnego

b) można uznać, że osiągnięto 80 % maksymalnego poziomu nakładu
połowowego związanego z danym narzędziem połowowym lub
łowiskiem i obszarem geograficznym i obowiązujący dla wszystkich
statków pływających pod jego banderą lub ich grupy.
W takim przypadku państwo członkowskie przedstawia Komisji na
jej żądanie bardziej szczegółowe informacje i przekazuje je z większą
częstotliwością niż stanowi to art. 33.

2)

3)

4)

5)

6)

systemu monitorowania statków, o
którym mowa w art. 9 ust. 1
rozporządzenia nr 1224/2009;
zbiera, gromadzi i przetwarza dane w
zakresie wykonywania rybołówstwa
morskiego;
realizuje
obowiązki
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej
dotyczące:
a) przypadkowych połowów waleni,
określone w rozporządzeniu nr
812/2004,
b)
programu krajowego, w tym
przekazywania sprawozdań, o których
mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia
nr 1380/2013;
umożliwia przekazywanie informacji,
o których mowa w art. 40 ust. 1
rozporządzenia nr 1005/2008, poprzez
stronę
internetową
urzędu
obsługującego tego ministra;
pełni funkcję organu, o którym mowa
w art. 5 ust. 5 rozporządzenia nr
1224/2009;
za pośrednictwem CMR:
a)
przyjmuje
uprzednie
powiadomienia,
o
których
mowa w art. 17 i art. 18
rozporządzenia nr 1224/2009,
b) przyjmuje uprzednie zgłoszenia, o
których mowa w art. 17
rozporządzenia nr 1098/2007,
c) wykonuje obowiązki państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej
w
zakresie
powiadomienia o wejściu do
portu
statku
rybackiego
i
wyładunku w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej,

d)

realizuje
zadania
punktu
kontaktowego, o którym mowa w
art. 80 ust. 5 rozporządzenia nr
1224/2009,
e)
monitoruje i dokonuje kontroli
danych, o którym mowa w art.
19 rozporządzenia nr 404/2011;
7)
zatwierdza świadectwa połowowe, w
przypadkach, o których mowa w art.
15 ust. 1 rozporządzenia nr
1005/2008;
8)
wyznacza obserwatorów kontroli, o
których mowa w art. 93 ust. 2
rozporządzenia nr 404/2011;
9)
przekazuje informacje, o których
mowa w art. 34 rozporządzenia nr
1224/2009.
2. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji,
zatwierdzenia świadectwa połowowego, o
którym mowa w ust. 1 pkt 7, w przypadku
niezgodności danych zawartych w tym
świadectwie z danymi zawartymi w
elektronicznym
systemie
raportowania
połowów.

Art.35
ust.1

Art.35
ust.2

Każde państwo członkowskie ustala datę, począwszy od której:
a) można uznać, że połowy stada lub grupy stad objętych kwotą
dokonane przez statki rybackie pływające pod jego banderą
wyczerpały tę kwotę;
b) można uznać, że osiągnięto maksymalny dopuszczalny nakład
połowowy związany z danym narzędziem połowowym lub łowiskiem
i obszarem geograficznym i obowiązujący dla wszystkich statków
pływających pod jego banderą lub ich grupy.
Od daty, o której mowa w ust. 1, dane państwo członkowskie
zabrania prowadzenia połowów albo wobec stada lub grupy stad, w
odniesieniu do których wyczerpano kwotę, na danym łowisku, albo
podczas przewożenia na pokładzie danego narzędzia połowowego na
obszarze geograficznym, na którym osiągnięto maksymalny
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Art. 57

Art. 57. 1. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa niezwłocznie po
powzięciu informacji o:
1)
wykorzystaniu w danym roku

dopuszczalny nakład połowowy, przez wszystkie statki rybackie
pływające pod jego banderą lub ich część, a w szczególności
zatrzymywania na pokładzie, przeładunku, przemieszczania i
wyładunku ryb złowionych po tej dacie, oraz podejmuje decyzję w
sprawie daty, do której zezwala się na przeładunek, przenoszenie i
wyładunek, lub w sprawie daty składania ostatecznych deklaracji
połowowych.

kalendarzowym 95% ogólnej kwoty
połowowej
danego
gatunku
organizmów morskich,
2)
wyczerpaniu
w
danym
roku
kalendarzowym
ogólnej
kwoty
połowowej
danego
gatunku
organizmów morskich
– ogłasza tę informację, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na
danym terenie.
2. Od dnia następującego po dniu
ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1,
obowiązuje zakaz:
1)
połowów ukierunkowanych danego
gatunku organizmów morskich – w
przypadku ogłoszenia informacji, o
której mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
wszelkich połowów danego gatunku
organizmów morskich – w przypadku
ogłoszenia informacji, o której mowa
w ust. 1 pkt 2.
3. Zakaz:
1)
połowów ukierunkowanych danego
gatunku
organizmów
morskich
obowiązuje do dnia ogłoszenia zakazu
wszelkich
połowów,
do
dnia
ogłoszenia obwieszczenia, o którym
mowa w ust. 4, albo do końca roku
kalendarzowego, w którym zaczął
obowiązywać;
2)
wszelkich połowów danego gatunku
organizmów morskich obowiązuje do
dnia ogłoszenia obwieszczenia, o
którym mowa w ust. 4, albo do końca
roku kalendarzowego, w którym
zaczął on obowiązywać.
4. W przypadku uzyskania, po

ogłoszeniu obwieszczenia, o którym mowa
w ust. 1, dodatkowych kwot połowowych
danego gatunku organizmów morskich
otrzymanych przez Rzeczpospolitą Polską
na podstawie przepisów Unii Europejskiej
lub postanowień umów lub porozumień
międzynarodowych, minister właściwy do
spraw rybołówstwa ogłasza w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Rzeczpospolitą
Polską tych kwot połowowych, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na
danym terenie, informację o wysokości tych
kwot.
5. Do podziału dodatkowych kwot
połowowych, o których mowa w ust. 4,
przepisy art. 55 stosuje się odpowiednio.

Art.35
ust.3

Art.35
ust.4
Art.
ust. 1

36

Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest podawana do wiadomości
publicznej przez dane państwo członkowskie i niezwłocznie
przekazywana Komisji. Jest ona publikowana w serii C Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej i na publicznie dostępnej stronie
internetowej Komisji. Począwszy od dnia, w którym dane państwo
członkowskie podało do wiadomości publicznej tę decyzję, państwa
członkowskie dbają o to, aby na ich wodach lub na ich terytorium nie
miało miejsca zatrzymywanie na pokładzie, przeładunek,
przemieszczenie lub wyładunek żadnych odnośnych ryb ani
przewożenie na pokładzie danego narzędzia połowowego w danym
obszarze geograficznym przez statki rybackie pływające pod banderą
danego państwa członkowskiego lub ich grupę.
Komisja udostępnia państwom członkowskim drogą elektroniczną
powiadomienia otrzymane na mocy niniejszego artykułu.

T

Jeżeli Komisja ustali, że państwo członkowskie nie wypełniło
obowiązku przekazywania co miesiąc danych dotyczących
uprawnień do połowów zgodnie z art. 33 ust. 2, może sama
wyznaczyć datę, z którą można uznać, że 80 % uprawnień do
połowów danego państwa członkowskiego zostało wyczerpanych,
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Art. 57

j.w.

oraz może wyznaczyć przewidywaną datę, z którą można uznać, że
uprawnienia do połowów zostały wyczerpane.

Art.
ust. 2

Art.
ust. 1

Art.
ust. 2
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Art.
ust. 3

37

Art.
ust. 4

37

Art.
ust. 1

38

Jeżeli Komisja – na podstawie informacji określonych w art. 35 lub
z własnej inicjatywy – ustali, że uprawnienia do połowów
przysługujące Wspólnocie, danemu państwu członkowskiemu lub
grupie państw członkowskich można uznać za wyczerpane, Komisja
powiadamia o tym dane państwa członkowskie i zakazuje
prowadzenia działalności połowowej w odniesieniu do danego
obszaru, narzędzia połowowego, stada, grupy stad lub floty biorącej
udział w tej konkretnej działalności połowowej.
Jeżeli Komisja zakazała połowów z uwagi na domniemane
wyczerpanie uprawnień do połowów przysługujących danemu
państwu członkowskiemu, grupie państw członkowskich lub
Wspólnocie, a okaże się, że państwo członkowskie w rzeczywistości
nie wyczerpało swoich uprawnień do połowów, stosuje się niniejszy
artykuł.
Jeżeli szkoda poniesiona przez państwo członkowskie, któremu
zakazano dokonywania połowów, zanim wyczerpane zostały jego
uprawnienia do połowów, nie została naprawiona, podejmowane są
działania w celu naprawy we właściwy sposób spowodowanej
szkody, zgodnie z procedurą określoną w art. 119. Działania te mogą
wiązać się z dokonywaniem odliczeń od uprawnień do połowów
państwa członkowskiego, które dokonało przełowienia, oraz
przydzieleniem ilości odliczonych w ten sposób odpowiednio
państwom członkowskim, którym zakazano prowadzenia działalności
połowowej, przed wyczerpaniem ich uprawnień do połowów.
Odliczeń, o których mowa w ust. 2, i wynikających z nich
przydziałów dokonuje się po uwzględnieniu, jako kwestii
priorytetowej, gatunków i odpowiednich obszarów geograficznych,
dla których ustalone zostały uprawnienia do połowów. Można ich
dokonać w roku, w którym wystąpiła szkoda, lub w roku następnym,
lub latach następnych.
Szczegółowe przepisy stosowania niniejszego artykułu, a w
szczególności ustalania danych ilości, są przyjmowane zgodnie
z procedurą, o której mowa w art. 119.
Państwa członkowskie odpowiadają za przeprowadzanie niezbędnych
czynności kontrolnych w celu zadbania o to, by całkowita zdolność
połowowa odpowiadająca wydanym przez państwo członkowskie
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Art. 9

Art. 9. 1. Wyodrębnia się następujące
segmenty floty obejmujące statki rybackie,
przy użyciu których prowadzi się

licencjom połowowym, wyrażona w GT i kW, nie była nigdy wyższa
niż maksymalne poziomy zdolności połowowych dla tego państwa
członkowskiego ustalone zgodnie z:
a) art. 13 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002;
b) rozporządzeniem (WE) nr 639/2004;
c) rozporządzeniem (WE) nr 1438/2003; oraz
d) rozporządzeniem (WE) nr 2104/2004.

rybołówstwo komercyjne:
1)
na
wodach
otwartych
Morza
Bałtyckiego, obszarach wyłącznej
strefy
ekonomicznej
i
morza
terytorialnego, Zatoki Puckiej i Zatoki
Gdańskiej, według ich długości
całkowitej:
a)
od 5,00 do 7,99 m,
b)
od 8,00 do 9,99 m,
c)
od 10,00 m do 11,99 m,
d)
od 12,00 m do 14,99 m,
e)
od 15,00 m do 18,49 m,
f)
od 18,50 m do 30,49 m,
g)
powyżej 30,50 m;
2)
na obszarach, o których mowa w art. 4
pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1991
r.
o
obszarach
morskich
Rzeczypospolitej
Polskiej
i
administracji morskiej oraz na
obszarach na północ od granicy
między wodami morskimi a wodami
śródlądowymi
wyznaczonej
w
przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 3 – o długości
całkowitej do 12,00 m;
3)
na obszarach morskich innych niż
wymienione w pkt 1 i 2.
2. Zdolność
połowowa
statków
rybackich w segmencie floty, o którym
mowa w ust. 1:
1)
pkt 1 – nie może wynieść więcej niż
16797,41 GT i 64043,59 kW;
2)
pkt 2 – nie może wynieść więcej niż
950,07 GT i 7964,7 kW;
3)
pkt 3 – nie może wynieść więcej niż
21526 GT i 22441 kW.
3. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa prowadzi i aktualizuje na
stronie internetowej urzędu obsługującego

tego ministra wykaz określający:
1)
sumę zdolności połowowej statków
rybackich, na które zostały wydane
licencje
w
poszczególnych
segmentach floty;
2)
sumę niewykorzystanej zdolności
połowowej statków rybackich w
poszczególnych segmentach floty.

Art.
ust. 2

Art.
ust. 3

Art.
ust. 1

Art.
ust. 2
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Szczegółowe
przepisy
stosowania
niniejszego
artykułu,
w szczególności w zakresie:
a) rejestracji statków rybackich;
b) weryfikacji mocy silnika statków rybackich;
c) weryfikacji pojemności statków rybackich;
d) weryfikacji rodzaju, numeru i cech charakterystycznych narzędzia
połowowego;
mogą być przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa
w art. 119.
Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję, w ramach
sprawozdania, o którym mowa w art. 118, o stosowanych metodach
prowadzenia czynności kontrolnych, wraz z nazwami i adresami
organów odpowiedzialnych za przeprowadzanie weryfikacji,
o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.
Zakazuje się połowów statkom rybackim wyposażonym w silniki,
których moc przekracza moc określoną w licencji połowowej.
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Państwa członkowskie dbają o to, by certyfikowana moc silników nie
była przekraczana. Państwa członkowskie informują Komisję,
w ramach sprawozdania, o którym mowa w art. 118, o środkach
kontroli podjętych w celu zapewnienia, aby certyfikowana moc
silników nie była przekraczana.
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zostanie
określona
wysokość
kary
finansowej
w
rozporządze
niu MRiRW
Art.. 114 ust.
1 pkt 7 lit. b

Art. 114. 1. Okręgowy inspektor
rybołówstwa morskiego:
1)
sprawuje nadzór nad przestrzeganiem
przepisów o rybołówstwie morskim i
o organizacji rynku rybnego, w tym:
a)
wykonuje kontrole, a także
inspekcje, o których mowa w

rozporządzeniu nr 1224/2009
oraz
rozporządzeniu
nr
1005/2008,
b)
w
przypadku
przywozu
produktów rybołówstwa drogą
morską realizuje obowiązki
państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, o których mowa w
rozporządzeniu nr 1005/2008;
2)
dokonuje oceny wagi naruszeń
przepisów
WPR
w
ramach
wspólnotowego systemu kontroli;
3)
nakłada kary pieniężne za naruszenia
przepisów o rybołówstwie morskim
oraz o organizacji rynku rybnego;
4)
przyznaje punkty za poważne
naruszenia;
5)
poświadcza dokumenty, o których
mowa w art. 7 ust. 2 i 3
rozporządzenia nr 404/2011;
6)
poświadcza dokumenty, o których
mowa w art. 14 ust. 5 lub 6;
7)
wykonuje
obowiązki
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej w
zakresie:
a)
przyjęcia deklaracji, o której
mowa w art. 8 ust. 1
rozporządzenia nr 1005/2008,
i przekazywania jej ministrowi
właściwemu
do
spraw
rybołówstwa,
b)
weryfikacji mocy silników
zgodnie z art. 41 rozporządzenia nr
1224/2009
– za pośrednictwem inspektorów
rybołówstwa morskiego.
2. Okręgowy inspektor rybołówstwa
morskiego przechowuje dokumenty, o
których mowa w ust. 1 pkt 7, przez okres

trzech lat.
3. Okręgowi inspektorzy rybołówstwa
morskiego przy realizacji swoich zadań
współdziałają z organami i jednostkami
organizacyjnymi
Inspekcji
Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
Służby Celnej, Inspekcji Handlowej,
Inspekcji
Weterynaryjnej,
Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży
Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej,
Straży Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Policji, kontroli skarbowej oraz
ze strażami gminnymi, wojewódzkimi
inspektoratami
ochrony
środowiska,
podmiotami zarządzającymi portami i
przystaniami morskimi i z terenowymi
organami
administracji
morskiej
z
uwzględnieniem właściwości i kompetencji
tych organów i jednostek organizacyjnych.
Art.
ust. 3

Art.
ust. 1
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Państwa członkowskie mogą obciążać operatorów statków rybackich
częścią lub całością kosztów wynikających z certyfikacji mocy
silnika.
Państwa członkowskie odpowiadają za certyfikowanie mocy silnika
i wydawanie certyfikatów silnika wspólnotowym statkom rybackim,
których moc silnika napędu przekracza 120 kilowatów (kW),
z wyjątkiem statków używających wyłącznie biernych narzędzi lub
drag, statków pomocniczych i statków wykorzystywanych wyłącznie
w akwakulturze.
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Art. 14 ust. 4

Art. 14. 1. W sprawach dotyczących
dokonywania wpisu statku do rejestru, w
tym dokonywania zmian wpisów w
rejestrze, wydaje się decyzje.
2. Decyzje dotyczące dokonania
wpisu statku do rejestru są wydawane na
wniosek właściciela statku.
3. Wniosek o dokonanie wpisu statku
do rejestru zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania
i adres albo nazwę, siedzibę i adres
właściciela statku;
2)
oznakę rybacką oraz nazwę statku, a
także poprzednie oznaki rybackie oraz
nazwy statku lub inne oznakowania

tego statku, jeżeli zostały nadane;
numer, o którym mowa w wierszu 2 w
załączniku nr I do rozporządzenia nr
26/2004, zwany dalej „numerem
CFR”, jeżeli został nadany;
4)
dane określone w wierszach 1, 7, 8,
11, 13–25, 27, 28, 32–35, 37 i 38 w
załączniku nr I do rozporządzenia nr
26/2004;
5)
określenie obszarów prowadzenia
połowu, o których mowa w art. 9 ust.
1;
6)
określenie rodzaju i liczby narzędzi
połowowych, które będą wystawiane
lub wydawane z tego statku;
7)
informację,
z
jakiego
statku
rybackiego
pochodzi
zdolność
połowowa, w ramach której ma
nastąpić wpis statku do rejestru;
8)
informację, czy na statku jest
zamontowane
urządzenie
do
satelitarnego monitorowania ruchu
statków rybackich.
4. W
przypadku
postępowania
dotyczącego dokonania wpisu do rejestru
statku nieposiadającego numeru CFR,
minister właściwy do spraw rybołówstwa
wydając decyzję o wpisie statku do rejestru
nadaje ten numer w sposób określony w
załączniku nr I do rozporządzenia nr
26/2004.
5. Do wniosku o dokonanie wpisu
statku do rejestru dołącza się:
1)
dokumenty, o których mowa w
przepisach ustawy z dnia 18 sierpnia
2011 r. o bezpieczeństwie morskim:
a)
certyfikat zgodności statku
rybackiego albo
b)
kartę bezpieczeństwa „Ł” albo
3)

c)
d)

2)

3)

4)

kartę bezpieczeństwa, oraz
certyfikat zwolnienia statku
rybackiego,
jeżeli
został
wydany;
dokumenty, o których mowa w
przepisach Kodeksu morskiego:
a)
międzynarodowe
świadectwo
pomiarowe albo świadectwo
pomiarowe oraz
b)
certyfikat
okrętowy
albo
dokument rejestracyjny statku,
oraz
c)
decyzję
dyrektora
urzędu
morskiego o zatwierdzeniu
nazwy statku, jeżeli statkowi
nadano nazwę;
dokumenty wydane przez uznaną
organizację
klasyfikacyjną
potwierdzające
zdolność
lub
przystosowanie statku do określonego
używania zgodnie z przepisami
klasyfikacyjnymi tej organizacji:
a)
świadectwo klasy albo
b)
tymczasowe świadectwo klasy,
albo
c)
świadectwo klasy łodzi, albo
d)
tymczasowe świadectwo klasy
łodzi, albo
e)
orzeczenie
techniczne
o
zdatności do pływania
– oraz
świadectwo
urządzeń
maszynowych
albo
tymczasowe
świadectwo urządzeń maszynowych;
pozwolenie radiowe na używanie
stacji
statkowej
w
służbie
radiotelekomunikacji morskiej, o
którym mowa w przepisach ustawy z
dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r.

poz. 243, 827 i 1198);
dokument, o którym mowa w art. 6
rozporządzenia 2930/86, o ile
właściciel statku taki posiada, albo
inny
równoważny
dokument
potwierdzający dzień wprowadzenia
statku do eksploatacji.
6. Właściciel statku może dołączyć do
wniosku o dokonanie wpisu statku do
rejestru dokumenty będące odpowiednikami
dokumentów wymienionych w ust. 5 pkt 3,
jeżeli zostały wystawione przez inne niż
polskie instytucje lub organy uprawnione do
ich wystawienia.
7. Dokumenty, o których mowa w ust.
5 i 6, składa się w języku polskim albo wraz
z tłumaczeniem na język polski dokonanym
przez tłumacza przysięgłego.
8. Wniosek o dokonanie wpisu statku
do rejestru oraz wniosek o dokonanie
zmiany wpisu w rejestrze składa się do
ministra właściwego do spraw rybołówstwa
na formularzu udostępnionym na stronie
internetowej urzędu obsługującego tego
ministra.
5)

Art.
ust. 2

40

Nowy silnik napędowy, zastępczy silnik napędowy i zmodyfikowany
technicznie silnik napędowy w statkach rybackich, o których mowa
w ust. 1, są certyfikowane oficjalnie przez właściwe organy państw
członkowskich jako niezdolne do osiągania maksymalnej ciągłej
mocy większej niż moc określona w certyfikacie silnika. Taki
certyfikat jest wydawany wyłącznie w przypadku, gdy silnik nie jest
zdolny do osiągnięcia większej mocy niż określona maksymalna
ciągła moc silnika.

T

Art. 14 ust. 4

Art. 14. 1. W sprawach dotyczących
dokonywania wpisu statku do rejestru, w
tym dokonywania zmian wpisów w
rejestrze, wydaje się decyzje.
2. Decyzje dotyczące dokonania
wpisu statku do rejestru są wydawane na
wniosek właściciela statku.
3. Wniosek o dokonanie wpisu statku
do rejestru zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania
i adres albo nazwę, siedzibę i adres
właściciela statku;

2)

oznakę rybacką oraz nazwę statku, a
także poprzednie oznaki rybackie oraz
nazwy statku lub inne oznakowania
tego statku, jeżeli zostały nadane;
3)
numer, o którym mowa w wierszu 2 w
załączniku nr I do rozporządzenia nr
26/2004, zwany dalej „numerem
CFR”, jeżeli został nadany;
4)
dane określone w wierszach 1, 7, 8,
11, 13–25, 27, 28, 32–35, 37 i 38 w
załączniku nr I do rozporządzenia nr
26/2004;
5)
określenie obszarów prowadzenia
połowu, o których mowa w art. 9 ust.
1;
6)
określenie rodzaju i liczby narzędzi
połowowych, które będą wystawiane
lub wydawane z tego statku;
7)
informację,
z
jakiego
statku
rybackiego
pochodzi
zdolność
połowowa, w ramach której ma
nastąpić wpis statku do rejestru;
8)
informację, czy na statku jest
zamontowane
urządzenie
do
satelitarnego monitorowania ruchu
statków rybackich.
4. W
przypadku
postępowania
dotyczącego dokonania wpisu do rejestru
statku nieposiadającego numeru CFR,
minister właściwy do spraw rybołówstwa
wydając decyzję o wpisie statku do rejestru
nadaje ten numer w sposób określony w
załączniku nr I do rozporządzenia nr
26/2004.
5. Do wniosku o dokonanie wpisu
statku do rejestru dołącza się:
1)
dokumenty, o których mowa w
przepisach ustawy z dnia 18 sierpnia
2011 r. o bezpieczeństwie morskim:

a)

2)

3)

4)

certyfikat zgodności statku
rybackiego albo
b)
kartę bezpieczeństwa „Ł” albo
c)
kartę bezpieczeństwa, oraz
d)
certyfikat zwolnienia statku
rybackiego,
jeżeli
został
wydany;
dokumenty, o których mowa w
przepisach Kodeksu morskiego:
a)
międzynarodowe
świadectwo
pomiarowe albo świadectwo
pomiarowe oraz
b)
certyfikat
okrętowy
albo
dokument rejestracyjny statku,
oraz
c)
decyzję
dyrektora
urzędu
morskiego o zatwierdzeniu
nazwy statku, jeżeli statkowi
nadano nazwę;
dokumenty wydane przez uznaną
organizację
klasyfikacyjną
potwierdzające
zdolność
lub
przystosowanie statku do określonego
używania zgodnie z przepisami
klasyfikacyjnymi tej organizacji:
a)
świadectwo klasy albo
b)
tymczasowe świadectwo klasy,
albo
c)
świadectwo klasy łodzi, albo
d)
tymczasowe świadectwo klasy
łodzi, albo
e)
orzeczenie
techniczne
o
zdatności do pływania
– oraz
świadectwo
urządzeń
maszynowych
albo
tymczasowe
świadectwo urządzeń maszynowych;
pozwolenie radiowe na używanie
stacji
statkowej
w
służbie
radiotelekomunikacji morskiej, o

którym mowa w przepisach ustawy z
dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 243, 827 i 1198);
5)
dokument, o którym mowa w art. 6
rozporządzenia 2930/86, o ile
właściciel statku taki posiada, albo
inny
równoważny
dokument
potwierdzający dzień wprowadzenia
statku do eksploatacji.
6. Właściciel statku może dołączyć do
wniosku o dokonanie wpisu statku do
rejestru dokumenty będące odpowiednikami
dokumentów wymienionych w ust. 5 pkt 3,
jeżeli zostały wystawione przez inne niż
polskie instytucje lub organy uprawnione do
ich wystawienia.
7. Dokumenty, o których mowa w ust.
5 i 6, składa się w języku polskim albo wraz
z tłumaczeniem na język polski dokonanym
przez tłumacza przysięgłego.
8. Wniosek o dokonanie wpisu statku
do rejestru oraz wniosek o dokonanie
zmiany wpisu w rejestrze składa się do
ministra właściwego do spraw rybołówstwa
na formularzu udostępnionym na stronie
internetowej urzędu obsługującego tego
ministra.

Art.
ust. 3

40

Właściwe organy państw członkowskich mogą powierzyć
certyfikację mocy silników towarzystwom klasyfikacyjnym lub
innym operatorom posiadającym odpowiednią wiedzę niezbędną do
badania technicznego mocy silników. Takie towarzystwa
klasyfikacyjne lub inni operatorzy certyfikują silniki napędowe jako
niezdolne do osiągnięcia mocy większej niż określona oficjalnie
wyłącznie wtedy, jeżeli nie istnieje żadna możliwość zwiększenia
osiągów silnika napędowego ponad certyfikowaną moc silnika.

T

Art. 2 ust. 1
pkt. 24

Użyte w ustawie określenia oznaczają:
24. uznana organizacja klasyfikacyjna –
uznaną organizację, o której mowa w art. 5
pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228,
poz. 1368, z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2013 r.
poz. 852);

Zabrania się używania nowego silnika napędowego, zastępczego
silnika napędowego i zmodyfikowanego technicznie silnika
napędowego, o ile silnik taki nie został oficjalnie certyfikowany
przez dane państwo członkowskie.

Art.
ust. 4

40

T

Art. 14 ust. 4

Art. 14. 1. W sprawach dotyczących
dokonywania wpisu statku do rejestru, w
tym dokonywania zmian wpisów w
rejestrze, wydaje się decyzje.
2. Decyzje dotyczące dokonania
wpisu statku do rejestru są wydawane na
wniosek właściciela statku.
3. Wniosek o dokonanie wpisu statku
do rejestru zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania
i adres albo nazwę, siedzibę i adres
właściciela statku;
2)
oznakę rybacką oraz nazwę statku, a
także poprzednie oznaki rybackie oraz
nazwy statku lub inne oznakowania
tego statku, jeżeli zostały nadane;
3)
numer, o którym mowa w wierszu 2 w
załączniku nr I do rozporządzenia nr
26/2004, zwany dalej „numerem
CFR”, jeżeli został nadany;
4)
dane określone w wierszach 1, 7, 8,
11, 13–25, 27, 28, 32–35, 37 i 38 w
załączniku nr I do rozporządzenia nr
26/2004;
5)
określenie obszarów prowadzenia
połowu, o których mowa w art. 9 ust.
1;
6)
określenie rodzaju i liczby narzędzi
połowowych, które będą wystawiane
lub wydawane z tego statku;
7)
informację,
z
jakiego
statku
rybackiego
pochodzi
zdolność
połowowa, w ramach której ma
nastąpić wpis statku do rejestru;
8)
informację, czy na statku jest
zamontowane
urządzenie
do
satelitarnego monitorowania ruchu
statków rybackich.

4. W
przypadku
postępowania
dotyczącego dokonania wpisu do rejestru
statku nieposiadającego numeru CFR,
minister właściwy do spraw rybołówstwa
wydając decyzję o wpisie statku do rejestru
nadaje ten numer w sposób określony w
załączniku nr I do rozporządzenia nr
26/2004.
5. Do wniosku o dokonanie wpisu
statku do rejestru dołącza się:
1)
dokumenty, o których mowa w
przepisach ustawy z dnia 18 sierpnia
2011 r. o bezpieczeństwie morskim:
a)
certyfikat zgodności statku
rybackiego albo
b)
kartę bezpieczeństwa „Ł” albo
c)
kartę bezpieczeństwa, oraz
d)
certyfikat zwolnienia statku
rybackiego,
jeżeli
został
wydany;
2)
dokumenty, o których mowa w
przepisach Kodeksu morskiego:
a)
międzynarodowe
świadectwo
pomiarowe albo świadectwo
pomiarowe oraz
b)
certyfikat
okrętowy
albo
dokument rejestracyjny statku,
oraz
c)
decyzję
dyrektora
urzędu
morskiego o zatwierdzeniu
nazwy statku, jeżeli statkowi
nadano nazwę;
3)
dokumenty wydane przez uznaną
organizację
klasyfikacyjną
potwierdzające
zdolność
lub
przystosowanie statku do określonego
używania zgodnie z przepisami
klasyfikacyjnymi tej organizacji:
a)
świadectwo klasy albo

b)

tymczasowe świadectwo klasy,
albo
c)
świadectwo klasy łodzi, albo
d)
tymczasowe świadectwo klasy
łodzi, albo
e)
orzeczenie
techniczne
o
zdatności do pływania
– oraz
świadectwo
urządzeń
maszynowych
albo
tymczasowe
świadectwo urządzeń maszynowych;
4)
pozwolenie radiowe na używanie
stacji
statkowej
w
służbie
radiotelekomunikacji morskiej, o
którym mowa w przepisach ustawy z
dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 243, 827 i 1198);
5)
dokument, o którym mowa w art. 6
rozporządzenia 2930/86, o ile
właściciel statku taki posiada, albo
inny
równoważny
dokument
potwierdzający dzień wprowadzenia
statku do eksploatacji.
6. Właściciel statku może dołączyć do
wniosku o dokonanie wpisu statku do
rejestru dokumenty będące odpowiednikami
dokumentów wymienionych w ust. 5 pkt 3,
jeżeli zostały wystawione przez inne niż
polskie instytucje lub organy uprawnione do
ich wystawienia.
7. Dokumenty, o których mowa w ust.
5 i 6, składa się w języku polskim albo wraz
z tłumaczeniem na język polski dokonanym
przez tłumacza przysięgłego.
8. Wniosek o dokonanie wpisu statku
do rejestru oraz wniosek o dokonanie
zmiany wpisu w rejestrze składa się do
ministra właściwego do spraw rybołówstwa
na formularzu udostępnionym na stronie

internetowej urzędu obsługującego tego
ministra.

Art.
ust. 5

40

Art.
ust. 6

40

Art.
ust. 1

41

Art.
ust. 2

41

Art.
ust. 1

42

Niniejszy artykuł ma od dnia 1 stycznia 2012 r. zastosowanie do
statków rybackich podlegających systemowi zarządzania nakładem
połowowym. W przypadku innych statków rybackich ma on
zastosowanie od dnia 1 stycznia 2013 r.
Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszej sekcji są
przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.

N

Po przeprowadzeniu analizy ryzyka państwa członkowskie
przeprowadzają weryfikacje danych ustanowione na podstawie planu
kontroli wyrywkowych w oparciu o metody przyjęte przez Komisję
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119, dotyczące zgodności
mocy silnika przy użyciu wszelkich informacji dostępnych
administracji na temat danych technicznych danego statku.
W szczególności sprawdzają informacje zamieszczone w:
a) zapisach z systemu monitorowania statków;
b) dzienniku połowowym;
c) międzynarodowym certyfikacie o zapobieganiu zanieczyszczaniu
powietrza przez silnik (EIAPP) wydanym dla danego silnika zgodnie
z załącznikiem VI do konwencji MARPOL 73/78;
d) świadectwach klasy statku wydanych przez zatwierdzoną
organizację dokonującą inspekcji i przeglądów na statkach
w rozumieniu dyrektywy 94/57/WE;
e) protokole z prób morskich;
f) rejestrze floty rybackiej Wspólnoty; oraz
g) każdym innym dokumencie dostarczającym istotnych informacji
o mocy statku lub innych związanych z nią danych technicznych.

N

Po przeprowadzeniu analizy informacji, o których mowa w ust. 1,
jeżeli istnieją oznaki, że moc silnika statku rybackiego jest większa
niż moc określona w jego licencji połowowej, państwo członkowskie
przeprowadza bezpośrednią weryfikację mocy silnika.
Statki rybackie prowadzące połowy objęte planem wieloletnim nie
przeładowują swoich połowów na pokład żadnego innego statku
w wyznaczonym porcie ani w miejscach znajdujących się blisko
brzegu, chyba że zostały one zważone zgodnie z art. 60.

N

N

N

Art.
ust. 2

42

Art.
ust. 1

43

Art.
ust. 2

43

Art.
ust. 3

43

Art.
ust. 4

43

Art.
ust. 5

43

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, statki rybackie mogą
w wyznaczonych portach lub w miejscach znajdujących się blisko
brzegu przeładowywać objęte planem wieloletnim połowy
pelagiczne, które nie zostały zważone, pod warunkiem że na
pokładzie statku otrzymującego obecny jest obserwator lub urzędnik
lub zanim statek otrzymujący opuści port lub miejsce po zakończeniu
przeładunku,
została
przeprowadzona
inspekcja.
Kapitan
otrzymującego statku odpowiada za poinformowanie właściwych
organów nadbrzeżnego państwa członkowskiego 24 godziny przez
szacowanym wyjściem w morze statku otrzymującego. Jeżeli statek
otrzymujący prowadzi działalność połowową przed otrzymaniem
tych połowów lub po ich otrzymaniu, ma on na pokładzie
obserwatora kontroli lub urzędnika aż do wyładunku otrzymanych
połowów. Statek otrzymujący wyładowuje otrzymane połowy
w porcie państwa członkowskiego wyznaczonym do tego celu
zgodnie z warunkami określonymi w art. 43 ust. 4, gdzie połowy są
ważone zgodnie z art. 60 i 61.
Rada może przy przyjmowaniu planu wieloletniego ustalić próg
stosowany dla wagi w relacji pełnej w odniesieniu do gatunków
objętych takim planem wieloletnim, powyżej którego to progu statek
rybacki musi wyładować swoje połowy w wyznaczonym porcie lub
w miejscu znajdującym się blisko brzegu.
Jeżeli wyładowana ma zostać ilość ryb większa od ilości progowej,
o której mowa w ust. 1, kapitan statku wspólnotowego dba o to, aby
taki wyładunek odbywał się wyłącznie w wyznaczonym porcie we
Wspólnocie lub w miejscu znajdującym się blisko brzegu.
Jeżeli plan wieloletni jest stosowany w ramach regionalnej
organizacji ds. zarządzania rybołówstwem, wyładunek lub
przeładunek może mieć miejsce w porcie umawiającej się strony lub
współpracującego podmiotu niebędącego stroną tej organizacji,
zgodnie z przepisami ustalonymi przez tę regionalną organizację ds.
zarządzania rybołówstwem.
Każde państwo członkowskie wyznacza porty lub miejsca znajdujące
się blisko brzegu, w których mają miejsce wyładunki, o których
mowa w ust. 2.
Aby port lub miejsce znajdujące się blisko brzegu mogły zostać
określone jako port wyznaczony, muszą zostać spełnione następujące
warunki:
a) ustalenie czasu wyładunku lub przeładunku;

N

N

N

N

N

N

b) ustalenie miejsca wyładunku lub przeładunku;
c) ustalenie procedur inspekcji i nadzoru.

Art.
ust. 6

Art.
ust. 7

43

43

Art.
ust. 1

44

Art.
ust. 2

44

Art.
ust. 3

44

Art.
ust. 1

45

Art.
ust. 2

45

Art.
ust. 1

46

Jeżeli port lub miejsce znajdujące się blisko brzegu zostały określone
jako port wyznaczony do wyładunku danego gatunku objętego
planem wieloletnim, mogą być one także wykorzystywane do
wyładunków innych gatunków.
Państwa członkowskie są wyłączone ze stosowania ust. 5 lit. c), jeżeli
krajowy program kontroli przyjęty zgodnie z art. 46 zawiera plan
sposobu realizacji kontroli w wyznaczonych portach przy
zapewnieniu tego samego poziomu kontroli przez właściwe organy.
Plan ten uznaje się za zadowalający, jeżeli został zatwierdzony przez
Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.
Wszystkie połowy stad dennych objętych planem wieloletnim
zatrzymane na pokładzie wspólnotowego statku rybackiego
o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 12 metrów są
umieszczane – osobno każdy gatunek – w skrzyniach, komorach lub
pojemnikach, które można odróżnić – każde stado osobno –
w oddzieleniu od innych skrzyń, komór lub pojemników.
Kapitanowie wspólnotowych statków rybackich przechowują połowy
stad dennych objętych wieloletnim planem zgodnie z planem
sztauowania, który opisuje umiejscowienie różnych gatunków
w ładowniach.
Zabrania się zatrzymywania na pokładzie wspólnotowego statku
rybackiego w jakiejkolwiek skrzyni, komorze lub pojemniku
jakichkolwiek ilości połowów stad dennych, objętych planem
wieloletnim, wraz z innymi produktami rybołówstwa.
Gdy zgromadzone połowy stad objętych planem wieloletnim
osiągnęły pewien próg kwoty krajowej, dane o połowach są wysyłane
do Komisji z większą częstotliwością.
Rada ustala odpowiedni obowiązujący próg oraz częstotliwość
przekazywania danych, o których mowa w ust. 1.

N

Państwa członkowskie określają krajowe programy kontroli
stosowane do każdego planu wieloletniego. Komisja jest
informowana o wszystkich krajowych programach kontroli lub też
programy te są udostępniane w bezpiecznej części strony
internetowej państwa członkowskiego zgodnie z art. 115 lit. a).

N

N

N

N

N

N

N

Art.
ust. 2

46

Art. 47

Państwa członkowskie ustalają szczególne wartości odniesienia dla
inspekcji zgodnie z załącznikiem I. Takie wartości odniesienia są
definiowane zgodnie z zarządzaniem ryzykiem i są poddawane
okresowemu przeglądowi po przeprowadzeniu analizy uzyskanych
wyników. Wartości odniesienia dla inspekcji zmieniają się stopniowo
do czasu osiągnięcia docelowych wartości odniesienia określonych
w załączniku I.
W połowach, dla których nie dopuszcza się używania więcej niż
jednego rodzaju narzędzia połowowego, każde inne narzędzie jest
przymocowane i zasztauowane w taki sposób, aby nie mogło być
natychmiastowo użyte, z zastosowaniem następujących warunków:
a) sieci, obciążniki i podobne narzędzia są odłączone od desek
trałowych oraz lin trałowych i podciągowych, stalowych i
włókienniczych;
b) sieci, które są umieszczone na pokładzie lub nad pokładem, są
bezpiecznie przymocowane i zasztauowane;
c) takle są zasztauowane na dolnym pokładzie.

N

N

Art.
ust. 1

48

Wspólnotowy statek rybacki ma na pokładzie sprzęt do odzyskiwania
utraconych narzędzi.

N

Art.
ust. 2

48

Kapitan wspólnotowego statku rybackiego, który utracił narzędzie
lub jego część, podejmuje jak najszybciej próbę jego odzyskania.

N
N

Art.
ust. 3

48

Jeżeli narzędzia nie można odzyskać, kapitan statku przekazuje
w terminie
24 godzin
właściwemu
organowi
państwa
członkowskiego swojej bandery – który następnie informuje
właściwy organ nadbrzeżnego państwa członkowskiego –
następujące informacje:
a) oznakę rybacką i nazwę statku rybackiego;
b) rodzaj utraconych narzędzi;
c) godzinę utraty narzędzi;
d) miejsce utraty narzędzi;
e) środki przedsięwzięte w celu odzyskania narzędzi.

48

Jeżeli narzędzie, które zostało odzyskane przez właściwe organy
państwa członkowskiego, nie zostało wcześniej zgłoszone jako
utracone, organy te mogą odzyskać koszty od kapitana statku
rybackiego, który utracił narzędzie.

N

Art.
ust. 4

Art.
ust. 5

Art.
ust. 1

Art.
ust. 2

48

Państwo członkowskie może zwolnić pływające pod jego banderą
wspólnotowe statki rybackie o całkowitej długości poniżej
12 metrów z wymogów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:
a) działają wyłącznie w obrębie wód terytorialnych państwa
członkowskiego bandery; lub
b) nigdy nie spędzają więcej niż 24 godziny na morzu od wyjścia
w morze do powrotu do portu.

N

Jeżeli połowy zatrzymane na pokładzie wspólnotowego statku
rybackiego zostały dokonane przy pomocy sieci o różnej minimalnej
wielkości oczek podczas tego samego rejsu, skład gatunkowy ustala
się dla każdej części połowu dokonanego w odmiennych warunkach.
W tym celu wszelkie zmiany względem wcześniej stosowanej
wielkości oczek sieci, a także skład połowu na pokładzie w chwili
dokonania takiej zmiany wpisuje się do dziennika połowowego.

T

Bez uszczerbku dla art. 44, szczegółowe przepisy dotyczące
stosowanego na pokładzie planu sztauowania w podziale na gatunki
w odniesieniu do produktów przetworzonych, zawierającego
informacje dotyczące miejsca w ładowni, w którym składowane są te
produkty, mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa
w art. 119.
Działalność połowowa wspólnotowych statków rybackich i statków
rybackich państw trzecich na obszarach połowowych, na których
Rada ustanowiła obszary ograniczonych połowów, jest kontrolowana
przez ośrodek monitorowania rybołówstwa nadbrzeżnego państwa
członkowskiego, który posiada system wykrywania i rejestracji
statków wchodzących na obszary ograniczonych połowów,
przepływających te obszary i z nich wychodzących.

N

Art. 75 ust.1

49

49

Art.50 ust.
1

T

Art. 112 ust.
1

Art. 75.
Kapitan
wykonujący
rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku
rybackiego, o którym mowa w art. 14 i art.
15 rozporządzenia nr 1224/2009 oraz art. 11
rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z
dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego
wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w
Morzu Bałtyckim oraz połowów tych
zasobów, zmieniającego rozporządzenie
(EWG) nr 2847/93 i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz.
UE L 248 z 22.09.2007, str. 1, z późn. zm.),
prowadzi dziennik połowowy w postaci
papierowej albo elektronicznej zgodnie z
przepisami rozporządzenia nr 1224/2009 i
rozporządzenia nr 404/2011.

Art. 112. 1. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa:
1)
jest odpowiedzialny za monitorowanie
działalności
połowowej
statków
rybackich za pomocą satelitarnego
systemu monitorowania statków, o
którym mowa w art. 9 ust. 1

2)

3)

4)

5)

6)

rozporządzenia nr 1224/2009;
zbiera, gromadzi i przetwarza dane w
zakresie wykonywania rybołówstwa
morskiego;
realizuje
obowiązki
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej
dotyczące:
a) przypadkowych połowów waleni,
określone w rozporządzeniu nr
812/2004,
b)
programu krajowego, w tym
przekazywania sprawozdań, o których
mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia
nr 1380/2013;
umożliwia przekazywanie informacji,
o których mowa w art. 40 ust. 1
rozporządzenia nr 1005/2008, poprzez
stronę
internetową
urzędu
obsługującego tego ministra;
pełni funkcję organu, o którym mowa
w art. 5 ust. 5 rozporządzenia nr
1224/2009;
za pośrednictwem CMR:
a)
przyjmuje
uprzednie
powiadomienia,
o
których
mowa w art. 17 i art. 18
rozporządzenia nr 1224/2009,
b) przyjmuje uprzednie zgłoszenia, o
których mowa w art. 17
rozporządzenia nr 1098/2007,
c) wykonuje obowiązki państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej
w
zakresie
powiadomienia o wejściu do
portu
statku
rybackiego
i
wyładunku w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej,
d)
realizuje
zadania
punktu
kontaktowego, o którym mowa w

art. 80 ust. 5 rozporządzenia nr
1224/2009,
e)
monitoruje i dokonuje kontroli
danych, o którym mowa w art.
19 rozporządzenia nr 404/2011;
7)
zatwierdza świadectwa połowowe, w
przypadkach, o których mowa w art.
15 ust. 1 rozporządzenia nr
1005/2008;
8)
wyznacza obserwatorów kontroli, o
których mowa w art. 93 ust. 2
rozporządzenia nr 404/2011;
9)
przekazuje informacje, o których
mowa w art. 34 rozporządzenia nr
1224/2009.
2. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji,
zatwierdzenia świadectwa połowowego, o
którym mowa w ust. 1 pkt 7, w przypadku
niezgodności danych zawartych w tym
świadectwie z danymi zawartymi w
elektronicznym
systemie
raportowania
połowów.

Art.50 ust.
2

Art.50 ust.
3

W uzupełnieniu ust. 1 Rada ustala datę, od której statki rybackie mają
posiadać na pokładzie działający system, który ostrzega kapitana
o wejściu na obszar ograniczonych połowów i wyjściu z tego
obszaru.
Dane muszą być przekazywane z częstotliwością co najmniej raz na
30 minut, w przypadku gdy statek rybacki wchodzi na obszar
ograniczonych połowów.

N

T

Art. 112 ust.
1

Art. 112. 1. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa:
1)
jest odpowiedzialny za monitorowanie
działalności
połowowej
statków
rybackich za pomocą satelitarnego
systemu monitorowania statków, o
którym mowa w art. 9 ust. 1
rozporządzenia nr 1224/2009;
2)
zbiera, gromadzi i przetwarza dane w
zakresie wykonywania rybołówstwa

3)

4)

5)

6)

morskiego;
realizuje
obowiązki
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej
dotyczące:
a) przypadkowych połowów waleni,
określone w rozporządzeniu nr
812/2004,
b)
programu krajowego, w tym
przekazywania sprawozdań, o których
mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia
nr 1380/2013;
umożliwia przekazywanie informacji,
o których mowa w art. 40 ust. 1
rozporządzenia nr 1005/2008, poprzez
stronę
internetową
urzędu
obsługującego tego ministra;
pełni funkcję organu, o którym mowa
w art. 5 ust. 5 rozporządzenia nr
1224/2009;
za pośrednictwem CMR:
a)
przyjmuje
uprzednie
powiadomienia,
o
których
mowa w art. 17 i art. 18
rozporządzenia nr 1224/2009,
b) przyjmuje uprzednie zgłoszenia, o
których mowa w art. 17
rozporządzenia nr 1098/2007,
c) wykonuje obowiązki państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej
w
zakresie
powiadomienia o wejściu do
portu
statku
rybackiego
i
wyładunku w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej,
d)
realizuje
zadania
punktu
kontaktowego, o którym mowa w
art. 80 ust. 5 rozporządzenia nr
1224/2009,
e)
monitoruje i dokonuje kontroli

danych, o którym mowa w art.
19 rozporządzenia nr 404/2011;
7)
zatwierdza świadectwa połowowe, w
przypadkach, o których mowa w art.
15 ust. 1 rozporządzenia nr
1005/2008;
8)
wyznacza obserwatorów kontroli, o
których mowa w art. 93 ust. 2
rozporządzenia nr 404/2011;
9)
przekazuje informacje, o których
mowa w art. 34 rozporządzenia nr
1224/2009.
2. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji,
zatwierdzenia świadectwa połowowego, o
którym mowa w ust. 1 pkt 7, w przypadku
niezgodności danych zawartych w tym
świadectwie z danymi zawartymi w
elektronicznym
systemie
raportowania
połowów.

Art.50 ust.
4

Art.50 ust.
5
Art.
ust. 1

51

Tranzyt przez obszar ograniczonych połowów jest dozwolony dla
wszystkich statków rybackich, które nie są upoważnione do połowów
na tych obszarach, z zastrzeżeniem następujących warunków:
a) podczas tranzytu wszystkie narzędzia połowowe na pokładzie są
przymocowane i zasztauowane; oraz
b) prędkość w czasie tranzytu jest nie mniejsza niż 6 węzłów,
z wyjątkiem przypadków siły wyższej lub niekorzystnych warunków.
W takich wypadkach kapitan niezwłocznie powiadamia ośrodek
monitorowania rybołówstwa państwa członkowskiego bandery, który
następnie powiadamia właściwe organy nadbrzeżnego państwa
członkowskiego.

N

Niniejszy artykuł ma zastosowanie do wspólnotowych statków
rybackich i statków rybackich państw trzecich o długości całkowitej
co najmniej 12 metrów.
Gdy osiągnięty został poziom progowy połowu szczególnych
gatunków lub grupy gatunków określonych zgodnie z procedurą,
o której mowa w art. 119, dany obszar zostaje tymczasowo

N

N

zamknięty dla odpowiednich połowów zgodnie z przepisami
niniejszej sekcji.
Art.
ust. 2

51

Art.
ust. 3

51

Art.
ust. 1

52

Art.
ust. 2

52

Art.
ust. 1

Art.
ust. 2

53

53

Poziom progowy połowu oblicza się na podstawie metody pobierania
próbek przyjętej przez Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa
w art. 119, jako odsetek lub waga szczególnych gatunków lub grupy
gatunków względem całkowitego połowu w zaciągu danych ryb.
Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszej sekcji są
przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.

N

Jeżeli ilość połowu przekracza poziom progowy połowu w dwóch
kolejnych zaciągach, statek rybacki, zanim zacznie kontynuować
połowy, zmienia obszar połowowy o co najmniej pięć mil morskich –
lub dwie mile morskie w przypadku statków rybackich o całkowitej
długości poniżej 12 metrów – od miejsca dokonania poprzedniego
zaciągu i niezwłocznie informuje o tym właściwe organy
nadbrzeżnego państwa członkowskiego.
Komisja może zmienić – zgodnie z procedurą, o której mowa
w art. 119, z własnej inicjatywy lub na żądanie danego państwa
członkowskiego – odległości, o których mowa w ust. 1.
W przypadku gdy urzędnik, obserwator kontroli lub platforma
badawcza wykryją, że osiągnięty został progowy poziomu połowu,
urzędnik lub obserwator kontroli nadbrzeżnego państwa
członkowskiego lub osoba, która uczestniczy we wspólnej operacji
w ramach wspólnego planu rozmieszczenia, informuje o tym
niezwłocznie
właściwe
organy
nadbrzeżnego
państwa
członkowskiego.
Na podstawie informacji otrzymanych zgodnie z ust. 1 nadbrzeżne
państwo członkowskie niezwłocznie podejmuje decyzję o doraźnym
zamknięciu przedmiotowego obszaru. Do podjęcia tej decyzji może
także wykorzystać informacje otrzymane zgodnie z art. 52 lub
wszelkie dostępne informacje. Decyzja o doraźnym zamknięciu
określa w sposób jasny geograficzny obszar łowisk, których dotyczy
zamknięcie, czas trwania zamknięcia oraz warunki regulujące
połowy w tym obszarze podczas zamknięcia.

N

N

N

N

T

Art. 57 ust.
1-3

Art. 57. 1. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa niezwłocznie po
powzięciu informacji o:
1)
wykorzystaniu w danym roku
kalendarzowym 95% ogólnej kwoty
połowowej
danego
gatunku
organizmów morskich,
2)
wyczerpaniu
w
danym
roku
kalendarzowym
ogólnej
kwoty
połowowej
danego
gatunku
organizmów morskich
– ogłasza tę informację, w drodze

obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na
danym terenie.
2. Od dnia następującego po dniu
ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1,
obowiązuje zakaz:
1)
połowów ukierunkowanych danego
gatunku organizmów morskich – w
przypadku ogłoszenia informacji, o
której mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
wszelkich połowów danego gatunku
organizmów morskich – w przypadku
ogłoszenia informacji, o której mowa
w ust. 1 pkt 2.
3. Zakaz:
1)
połowów ukierunkowanych danego
gatunku
organizmów
morskich
obowiązuje do dnia ogłoszenia zakazu
wszelkich
połowów,
do
dnia
ogłoszenia obwieszczenia, o którym
mowa w ust. 4, albo do końca roku
kalendarzowego, w którym zaczął
obowiązywać;
2)
wszelkich połowów danego gatunku
organizmów morskich obowiązuje do
dnia ogłoszenia obwieszczenia, o
którym mowa w ust. 4, albo do końca
roku kalendarzowego, w którym
zaczął on obowiązywać.
4. W przypadku uzyskania, po
ogłoszeniu obwieszczenia, o którym mowa
w ust. 1, dodatkowych kwot połowowych
danego gatunku organizmów morskich
otrzymanych przez Rzeczpospolitą Polską
na podstawie przepisów Unii Europejskiej
lub postanowień umów lub porozumień
międzynarodowych, minister właściwy do
spraw rybołówstwa ogłasza w terminie 14

dni od dnia otrzymania przez Rzeczpospolitą
Polską tych kwot połowowych, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na
danym terenie, informację o wysokości tych
kwot.
5. Do podziału dodatkowych kwot
połowowych, o których mowa w ust. 4,
przepisy art. 55 stosuje się odpowiednio.

Art.
ust. 3

53

Art.
ust. 4

53

Art.
ust. 5

53

Art.
ust. 6

53

Art.
ust. 7

53

Art.
ust. 1

54

Jeżeli obszar, o którym mowa w ust. 2, leży na granicy jurysdykcji,
dane państwo członkowskie niezwłocznie powiadamia sąsiadujące
nadbrzeżne państwo członkowskie o ustaleniach i decyzji
o zamknięciu. Sąsiadujące nadbrzeżne państwo niezwłocznie zamyka
swoją część obszaru.
Doraźne
zamknięcie,
o którym
mowa
w ust. 2,
jest
niedyskryminacyjne i ma zastosowanie wyłącznie do statków
rybackich, które są wyposażone do prowadzenia połowów danych
gatunków lub które posiadają zezwolenie na prowadzenie połowów
na danych łowiskach.
Nadbrzeżne państwo członkowskie niezwłocznie informuje Komisję,
wszystkie państwa członkowskie i państwa trzecie, których statki
rybackie są upoważnione do prowadzenia działań w danym obszarze,
o ustanowieniu doraźnego zamknięcia.
Komisja może w każdej chwili zwrócić się do państwa
członkowskiego o zniesienie lub zmianę doraźnego zamknięcia ze
skutkiem natychmiastowym, jeżeli dane państwo członkowskie nie
przedstawiło wystarczających informacji potwierdzających, że
zgodnie z art. 51 został osiągnięty poziom progowy połowu.
Działalność połowowa w obszarze, o którym mowa w ust. 2, jest
zakazana, zgodnie z decyzją ustanawiającą doraźne zamknięcie.

N

Na podstawie informacji wykazujących, że osiągnięto poziom
progowy połowu, Komisja może określić obszar, który należy
tymczasowo zamknąć, jeżeli nadbrzeżne państwo członkowskie samo
nie podjęło decyzji o takim zamknięciu.

N

N

N

N

N

Art.
ust. 2

Art.
ust. 1

54

55

Komisja niezwłocznie informuje wszystkie państwa członkowskie
i państwa trzecie, których statki rybackie prowadzą działania na
zamkniętym obszarze, i niezwłocznie udostępnia na swojej oficjalnej
stronie internetowej mapę ze współrzędnymi tymczasowo
zamkniętego obszaru, określając czas trwania zamknięcia i warunki
regulujące połowy na tym zamkniętym obszarze.
Państwa członkowskie zapewniają, aby rybołówstwo rekreacyjne na
ich terytorium i na wodach wspólnotowych było prowadzone
w sposób spójny z celami i przepisami wspólnej polityki
rybołówstwa.

N

T

Art. 97

Art. 97. 1.
Wykonywanie
rybołówstwa rekreacyjnego na obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej może
być prowadzone na podstawie:
1)
pozwolenia
na wykonywanie
rybołówstwa
rekreacyjnego
wydanego dla:
a)
organizatora
zawodów
sportowych na prowadzenie
połowów z brzegu lub ze statku
albo
b)
armatora statku na prowadzenie
połowów z jego statku;
2)
dowodu uiszczonej opłaty – w
przypadku
osób
fizycznych
niebędących podmiotami, o których
mowa w pkt 1 – na prowadzenie
połowów z brzegu lub z innych niż
statek urządzeń pływających.
2. W
czasie
wykonywania
rybołówstwa rekreacyjnego:
1)
podmioty, o których mowa w ust. 1
pkt 1, są obowiązane posiadać
dokument
pozwolenia
na
wykonywanie
rybołówstwa
rekreacyjnego;
2)
osoba fizyczna, o której mowa w ust.
1 pkt 2, jest obowiązana posiadać
dokument tożsamości, zawierający jej
imię, nazwisko i adres oraz dowód
uiszczenia opłaty.
3. Okręgowy inspektor rybołówstwa

morskiego
właściwy
dla
miejsca
wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego:
1)
wydaje, w drodze decyzji, pozwolenie
na
wykonywanie
rybołówstwa
rekreacyjnego na wniosek podmiotów,
o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
prowadzi rejestr pozwoleń na
wykonywanie
rybołówstwa
rekreacyjnego.
Zabrania się wprowadzania do obrotu połowów z rybołówstwa
rekreacyjnego.

T

Art. 103 pkt.
3

1)

2)

Art.
ust. 2

Art.
ust. 3

55

55

3)

Bez uszczerbku dla rozporządzenia (WE) nr 199/2008, państwa
członkowskie monitorują – na podstawie planu kontroli
wyrywkowych – połowy stad objętych planami odbudowy w ramach
rybołówstwa rekreacyjnego prowadzonego przez statki pływające
pod ich banderą i statki państw trzecich na wodach podlegających ich
zwierzchnictwu lub jurysdykcji. Nie obejmuje to połowów

N

Art. 103. Zabrania się:
używania
do
wykonywania
rybołówstwa rekreacyjnego narzędzi
połowowych wykorzystywanych do
wykonywania
rybołówstwa
komercyjnego;
połowu organizmów morskich na
obszarach
wyłączonych
z
wykonywania
rybołówstwa
komercyjnego;
wprowadzania do obrotu organizmów
morskich
pochodzących
z
wykonywania
rybołówstwa
rekreacyjnego,
z
wyłączeniem
przypadku
ich
nieodpłatnego
przekazania placówkom opiekuńczowychowawczym lub organizacjom
pożytku publicznego w rozumieniu
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.

prowadzonych z brzegu.
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Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa
(STECF) ocenia skutki biologiczne rybołówstwa rekreacyjnego,
o którym mowa w ust. 3. Jeżeli stwierdzone zostanie, że rybołówstwo
rekreacyjne wywołuje znaczne skutki, Rada może podjąć decyzję,
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 37 Traktatu, o objęciu
rybołówstwa rekreacyjnego, o którym mowa w ust. 3, konkretnymi
środkami zarządzania, takimi jak upoważnienia do połowów
i deklaracje połowowe.
Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego artykułu są
przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.
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Każde państwo członkowskie odpowiada na swoim terytorium za
kontrolę stosowania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa na
każdym etapie wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa
i akwakultury, od pierwszej sprzedaży po sprzedaż detaliczną, w tym
przewóz.
Jeżeli dla danego gatunku ustalono w prawodawstwie wspólnotowym
wielkość minimalną, operatorzy, którzy odpowiadają za zakup,
sprzedaż, składowanie lub przewóz, muszą być w stanie udowodnić,
że produkty pochodzą z określonego obszaru geograficznego.
Państwa członkowskie dbają o to, by wszystkie złowione lub zebrane
produkty rybołówstwa i akwakultury zostały podzielone na partie
przed pierwszą sprzedażą.
Ilości mniejsze niż 30 kg w odniesieniu do pojedynczego gatunku
pochodzącego z różnych statków rybackich z tego samego obszaru
objętego zarządzaniem mogą być przed pierwszą sprzedażą
formowane w partie przez organizację producentów, której operator
statku rybackiego jest członkiem, lub przez zarejestrowanego
nabywcę. Organizacja producentów i zarejestrowany nabywca przez
co najmniej trzy lata przechowują dokumentację na temat
pochodzenia poszczególnych elementów partii, w skład których
wchodzą połowy kilku statków rybackich.
Państwa członkowskie dbają o to, by produkty, do których mają
zastosowanie wspólne normy handlowe, były wystawiane do
pierwszej sprzedaży, oferowane w pierwszej sprzedaży, sprzedawane
lub w inny sposób wprowadzane do obrotu wyłącznie wtedy, gdy
spełniają te normy.
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Produkty wycofane z rynku, zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 104/2000, muszą spełniać wspólne normy handlowe, zwłaszcza
w zakresie kategorii świeżości.
Operatorzy odpowiedzialni za zakup, sprzedaż, składowanie lub
przewóz partii produktów rybołówstwa i akwakultury muszą być
w stanie udowodnić, że produkty te spełniają minimalne normy
handlowe na wszystkich etapach.
Bez uszczerbku dla rozporządzenia (WE) nr 178/2002 wszystkie
partie produktów rybołówstwa i akwakultury są identyfikowalne na
wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji – od
złowienia lub zebrania do etapu sprzedaży detalicznej.
Produkty rybołówstwa i akwakultury, które wprowadzono do obrotu
lub które mogą być wprowadzone do obrotu we Wspólnocie, są
odpowiednio etykietowane, aby zapewnić identyfikowalność każdej
partii.
Partie produktów rybołówstwa i akwakultury mogą być połączone
lub rozdzielone po pierwszej sprzedaży wyłącznie wtedy, gdy można
je zidentyfikować wstecz do etapu złowienia lub zebrania.
Państwa członkowskie zapewniają, aby operatorzy wprowadzili
systemy i procedury pozwalające zidentyfikować każdego operatora,
który dostarczył im partie produktów rybołówstwa i akwakultury
i któremu dostarczono te produkty. Informacje te są udostępniane na
żądanie właściwym organom.
Minimalne wymogi
dotyczące
etykietowania
i informacji
podawanych w przypadku wszystkich partii produktów rybołówstwa
i akwakultury obejmują:
a) numer identyfikacyjny każdej partii;
b) oznakę rybacką i nazwę statku rybackiego lub nazwę jednostki
produkcji akwakultury;
c) kod alfa-3 FAO każdego gatunku;
d) datę połowów lub datę produkcji;
e) ilości każdego gatunku w kilogramach wyrażone przez wagę netto
lub, w stosownych przypadkach, liczbę osobników;
f) nazwy i adresy dostawców;
g) informacje dla konsumentów przewidziane w art. 8 rozporządzenia
(WE) nr 2065/2001: oznaczenie handlowe, nazwę naukowa,
odpowiedni obszar geograficzny i metodę produkcji;
h) informację, czy produkty rybołówstwa były wcześniej zamrażane.
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Państwa członkowskie zapewniają, aby informacje wymienione
w ust. 5 lit. g) i h) były dostępne dla konsumenta na etapie sprzedaży
detalicznej.
Informacje wymienione w art. 5 lit. a)–f) nie mają zastosowania do
produktów rybołówstwa i akwakultury przywożonych do Wspólnoty
ze
świadectwami
połowowymi
przekazanymi
zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2008.
Państwa członkowskie mogą zwolnić z wymogów zawartych
w niniejszym artykule małe ilości produktów sprzedawanych
konsumentom bezpośrednio ze statków rybackich, pod warunkiem że
wartość produktów nie przekroczy kwoty 50 EUR dziennie. Wszelkie
zmiany tego progu są przyjmowane zgodnie z procedurą, o której
mowa w art. 119.
Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego artykułu są
przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.
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Państwa członkowskie zapewniają, aby wszystkie produkty
rybołówstwa były po raz pierwszy wprowadzane do obrotu lub
rejestrowane w ośrodku aukcyjnym lub u zarejestrowanych
nabywców, lub w organizacjach producentów.
Nabywca produktów rybołówstwa podczas pierwszej sprzedaży
przez statek rybacki musi być zarejestrowany przez właściwe organy
państwa członkowskiego, w którym odbywa się pierwsza sprzedaż.
Do celów rejestracji każdy nabywa identyfikowany jest w krajowych
bazach danych za pomocą numeru VAT, podatkowego numeru
identyfikacyjnego lub szczególnego identyfikatora.
Nabywca kupujący produkty rybołówstwa w maksymalnej ilości
30 kg, które nie są następnie wprowadzane na rynek, lecz zostają
wykorzystane wyłącznie do celów spożycia prywatnego, zwolniony
jest ze stosowania niniejszego artykułu. Wszelkie zmiany tego progu
są przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.
Państwo członkowskie zapewnia ważenie produktów rybołówstwa
z wykorzystaniem systemów zatwierdzonych przez właściwe organy,
chyba że przyjęto plan kontroli wyrywkowych zatwierdzony przez
Komisję i opracowany zgodnie z metodami opartymi na ryzyku
przyjętymi przez Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa
w art. 119.
Bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych, ważenie
przeprowadza się przy wyładunku, przed przechowywaniem,
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przewozem lub sprzedażą produktów rybołówstwa.
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Na zasadzie odstępstwa od ust. 2, państwa członkowskie mogą
zezwolić, aby produkty rybołówstwa były ważone na pokładzie
statku rybackiego objętego planem kontroli wyrywkowych, o którym
mowa w ust. 1.
Zarejestrowani nabywcy, zarejestrowane ośrodki aukcyjne lub inne
organy bądź osoby odpowiedzialne za pierwsze wprowadzenie do
obrotu produktów rybołówstwa w państwie członkowskim są
odpowiadzialni za dokładność operacji ważenia, chyba że zgodnie
z ust. 3 ważenie odbywa się na pokładzie statku rybackiego,
w którym to przypadku należy to do zadań kapitana.
Liczba uzyskana w wyniku ważenia jest używana do wypełnienia
deklaracji wyładunkowych, dokumentu przewozowego, dokumentów
sprzedaży oraz deklaracji przejęcia.
Właściwe organy państwa członkowskiego mogą zażądać, aby każda
ilość produktów rybołówstwa wyładowana po raz pierwszy w tym
państwie członkowskim została zważona w obecności urzędników
przed przewiezieniem z miejsca wyładunku do innego miejsca.
Szczegółowe przepisy dotyczące metody opartej na ryzyku
i procedury ważenia są ustalane zgodnie z procedurą, o której mowa
w art. 119.
Na zasadzie odstępstwa od art. 60 ust. 2, państwa członkowskie mogą
zezwolić na ważenie produktów rybołówstwa po przewiezieniu
z miejsca wyładunku, pod warunkiem że produkty te są przewożone
do miejsca przeznaczenia na terytorium danego państwa
członkowskiego i że to państwo członkowskie przyjęło plan kontroli
zatwierdzony przez Komisję i opracowany zgodnie z metodami
opartymi na ryzyku przyjętymi przez Komisję zgodnie z procedurą,
o której mowa w art. 119.
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, właściwe organy państwa
członkowskiego,
w którym
produkty
rybołówstwa
są
wyładowywane, mogą zezwolić na przewóz tych produktów przed
zważeniem tych produktów do zarejestrowanych nabywców,
zarejestrowanych ośrodków aukcyjnych lub innych organów lub
osób, które odpowiadają za pierwsze wprowadzenie do obrotu
produktów rybołówstwa w innym państwie członkowskim.
Zezwolenie to musi być objęte wspólnym programem kontroli
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danych państw członkowskich, o którym mowa w art. 94,
zatwierdzonym przez Komisję i opracowanym zgodnie z metodami
opartymi na ryzyku przyjętymi przez Komisję zgodnie z procedurą,
o której mowa w art. 119.
Zarejestrowani nabywcy, zarejestrowane ośrodki aukcyjne lub inne
upoważnione przez państwa członkowskie organy bądź osoby –
o rocznych obrotach finansowych w pierwszej sprzedaży produktów
rybołówstwa mniejszych niż200 000 EUR – które odpowiadają za
pierwsze wprowadzenie do obrotu produktów rybołówstwa
wyładowanych w państwie członkowskim, przedkładają w razie
konieczności drogą elektroniczną – w ciągu 48 godzin od pierwszej
sprzedaży – właściwym organom państwa członkowskiego, na
którego terytorium nastąpiła pierwsza sprzedaż, dokument sprzedaży.
Za dokładność dokumentu sprzedaży odpowiadają ci nabywcy,
ośrodki aukcyjne, organy lub osoby.
Państwa członkowskie mogą zobowiązać zarejestrowanych
nabywców, zarejestrowane ośrodki aukcyjne lub inne upoważnione
przez państwa członkowskie organy bądź osoby o rocznych obrotach
finansowych z pierwszej sprzedaży produktów rybołówstwa
o wartości mniejszej niż 200 000 EUR, by drogą elektroniczną
zapisywali i przekazywali informacje, o których mowa w art. 64
ust. 1.
Jeżeli to państwo członkowskie, na którego terytorium nastąpiła
pierwsza sprzedaż, nie jest państwem członkowskim bandery statku
rybackiego, z którego wyładowano ryby, dba ono o to, aby kopia
dokumentu sprzedaży została przekazana, w miarę możliwości
elektronicznie, właściwym organom państwa członkowskiego
bandery, po otrzymaniu odpowiedniej informacji.
W przypadku gdy pierwsze wprowadzenie do obrotu produktów
rybołówstwa nie ma miejsca w państwie członkowskim, w którym
produkty zostały wyładowane, państwo członkowskie odpowiadające
za kontrolę pierwszego wprowadzenia do obrotu dba o to, by kopia
dokumentu sprzedaży została przekazana, w miarę możliwości
elektronicznie, właściwym organom odpowiadającym za kontrolę
wyładunku przedmiotowych produktów oraz właściwym organom
państwa członkowskiego bandery statku rybackiego, po otrzymaniu
dokumentu sprzedaży.
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Jeżeli wyładunek ma miejsce poza Wspólnotą, a pierwsza sprzedaż
ma miejsce w państwie trzecim, kapitan statku rybackiego lub jego
przedstawiciel przesyła kopię dokumentu sprzedaży, w miarę
możliwości elektronicznie, lub jakikolwiek równoważny dokument
zawierający ten sam poziom informacji właściwemu organowi
państwa członkowskiego bandery w ciągu 48 godzin od pierwszej
sprzedaży.
W przypadku gdy dokument sprzedaży nie odpowiada fakturze lub
dokumentowi, który ją zastępuje, jak określono w art. 218 i 219
dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej ( 25 ), dane
państwo członkowskie przyjmuje niezbędne przepisy w celu
zadbania o to, by informacje o cenie, bez podatku, za dostawy
towarów kupującemu były identyczne z cenami podanymi na
fakturze. Państwa członkowskie przyjmują niezbędne przepisy
w celu zadbania o to, by informacje o cenie, bez podatku, za dostawy
towarów kupującemu były identyczne z informacjami podanymi na
fakturze.
Zarejestrowani nabywcy, zarejestrowane ośrodki aukcyjne lub inne
upoważnione przez państwa członkowskie organy bądź osoby
o rocznych obrotach finansowych z pierwszej sprzedaży produktów
rybołówstwa o wartości co najmniej200 000 EUR zapisują drogą
elektroniczną informacje, o których mowa w art. 64 ust. 1,
i przedkładają je drogą elektroniczną, w ciągu 24 godzin od pierwszej
sprzedaży, właściwym organom państwa członkowskiego, na którego
terytorium nastąpiła pierwsza sprzedaż.
Państwa członkowskie przekazują w ten sam sposób – drogą
elektroniczną – informacje dotyczące dokumentów sprzedaży,
o których mowa w art. 62 ust. 3 i 4.
Dokumenty sprzedaży, o których mowa w art. 62 i 63, zawierają
następujące dane:
a) oznakę rybacką i nazwę statku rybackiego, który wyładował
przedmiotowe produkty;
b) port i datę wyładunku;
c) nazwisko (nazwę) operatora lub kapitana statku rybackiego oraz
nazwisko (nazwę) sprzedawcy, jeżeli jest to inna osoba;
d) nazwę (nazwisko) nabywcy oraz jego numer VAT, jego
podatkowy numer identyfikacyjny lub inny szczególny identyfikator;
e) kod alfa-3 FAO każdego gatunku i odpowiedni obszar
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geograficzny, na którym dokonano połowów;
f) ilości każdego gatunku w kilogramach wagi produktu w podziale
na postać produktu lub, w stosownych przypadkach, liczbę
osobników;
g) w odniesieniu do wszystkich produktów objętych normami
handlowymi, w stosownych przypadkach, jednostkową wielkość lub
wagę, klasę, postać oraz świeżość;
h) w stosownych przypadkach – przeznaczenie produktów
wycofanych z rynku (przeniesienie, przeznaczenie na paszę, do
produkcji mączki na paszę, wykorzystanie jako przynęty lub do
celów innych niż spożywcze);
i) miejsce i datę sprzedaży;
j) o ile to możliwe, numer referencyjny i datę faktury oraz,
w stosownych przypadkach, umowy sprzedaży;
k) w stosownych przypadkach, odniesienie do deklaracji przejęcia,
o której mowa w art. 66, lub do dokumentu przewozowego, o którym
mowa w art. 68;
l) cenę.
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Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego artykułu są
przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.
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Komisja może zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119,
zwolnić z obowiązku przedkładania właściwym organom lub innym
upoważnionym organom państw członkowskich dokumentu
sprzedaży dotyczącego produktów rybołówstwa wyładowanych
z określonych kategorii wspólnotowych statków rybackich
o całkowitej długości co najwyżej 10 metrów lub dotyczącego
produktów rybołówstwa, które zostały wyładowane w ilości
nieprzekraczającej 50 kg ekwiwalentu wagi w relacji pełnej na
gatunek. Takie zwolnienia mogą być przyznane wyłącznie
w przypadkach, gdy dane państwo członkowskie wprowadziło
zadowalający system kontroli wyrywkowych, zgodnie z art. 16 i 25.
Nabywca kupujący produkty o maksymalnej ilości 30 kg, które nie są
następnie wprowadzane do obrotu, lecz zostają wykorzystane
wyłącznie do celów spożycia prywatnego, jest zwolniony
z przepisów określonych w art. 62, 63 i 64. Wszelkie zmiany tego
progu są przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa
w art. 119.
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Bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych zawartych w planach
wieloletnich, jeżeli produkty rybołówstwa są przeznaczone na
sprzedaż na etapie późniejszym, zarejestrowani nabywcy,
zarejestrowane ośrodki aukcyjne lub inne organy bądź osoby –
o rocznych obrotach finansowych z pierwszej sprzedaży produktów
rybołówstwa mniejszych niż200 000 EUR – które odpowiadają za
pierwsze wprowadzenie do obrotu produktów rybołówstwa
wyładowanych w państwie członkowskim, przedkładają właściwym
organom państwa członkowskiego, na którego terytorium nastąpiło
przejęcie – w ciągu 48 godzin od zakończenia wyładunku –
deklarację przejęcia. Za przedłożenie deklaracji przejęcia oraz za jej
dokładność odpowiadają ci nabywcy, ośrodki aukcyjne, inne organy
lub osoby.
Jeżeli to państwo członkowskie, na którego terytorium następuje
przejęcie, nie jest państwem członkowskim bandery statku
rybackiego, z którego wyładowano ryby, dba ono o to, aby kopia
deklaracji przejęcia została przekazana, w miarę możliwości
elektronicznie, właściwym organom państwa członkowskiego
bandery, po otrzymaniu odpowiedniej informacji.
Deklaracja przejęcia, o której mowa w ust. 1, zawiera co najmniej
następujące informacje:
a) oznakę rybacką i nazwę statku rybackiego, który wyładował
produkty;
b) port i datę wyładunku;
c) nazwisko (nazwę) operatora lub kapitana statku;
d) kod alfa-3 FAO każdego gatunku i odpowiedni obszar
geograficzny, na którym dokonano połowów;
e) ilości każdego przechowywanego gatunku w kilogramach wagi
produktu w podziale na postać produktu lub, w stosownych
przypadkach, liczbę osobników;
f) nazwę i adres obiektu, w którym produkty są przechowywane;
g) w stosownych przypadkach – odniesienie do dokumentu
przewozowego określonego w art. 68.

N

Bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych zawartych w planach
wieloletnich, jeżeli produkty rybołówstwa są przeznaczone na
sprzedaż na etapie późniejszym, zarejestrowani nabywcy,
zarejestrowane ośrodki aukcyjne lub inne organy bądź osoby– o
rocznych obrotach finansowych z pierwszej sprzedaży produktów

N

N

N

Art.
ust. 2
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Art. 68 ust
.1

Art. 68 ust
.2

Art. 68 ust
.3

rybołówstwa o wartości co najmniej200 000 EUR – które
odpowiadają za pierwsze wprowadzenie do obrotu produktów
rybołówstwa wyładowanych w państwie członkowskim, zapisują w
formie elektronicznej informacje, o których mowa w art. 66,i
przesyłają je drogą elektroniczną – w terminie 24 godzin –
właściwym organom państwa członkowskiego, na którego terytorium
następuje przejęcie.
Państwa członkowskie przekazują drogą elektroniczną informacje
dotyczące deklaracji przejęcia, o których mowa w art. 66 ust. 2.
Do czasu pierwszej sprzedaży wszelkim produktom rybołówstwa,
których wyładunek nastąpił na terenie Wspólnoty, w formie
nieprzetworzonej lub po przetworzeniu na pokładzie, co do których
nie przedłożono dokumentu sprzedaży ani dokumentu przejęcia
zgodnie z art. 62, 63, 66 i 67 i które zostają przewiezione do miejsca
innego niż miejsce wyładunku, towarzyszy dokument sporządzony
przez przewoźnika. W terminie 48 godzin po załadunku przewoźnik
przekazuje właściwym organom państwa członkowskiego – lub
innym organom przez nie upoważnionym – w którym nastąpił
wyładunek, dokument przewozowy.
Przewoźnik jest zwolniony z wymogu posiadania dokumentu
przewozowego towarzyszącego produktom rybołówstwa, jeżeli
dokument przewozowy został przesłany elektronicznie przed
rozpoczęciem
przewozu
właściwym
organom
państwa
członkowskiego bandery, które w przypadku gdy produkty są
przewożone do państwa członkowskiego innego niż państwo
członkowskie wyładunku, natychmiast po otrzymaniu przekazują
dokument
przewozowy
właściwym
organom
państwa
członkowskiego, na którego terytorium ma się odbyć pierwsze
wprowadzenie do obrotu.
W przypadku gdy produkty są przewożone do państwa
członkowskiego innego niż państwo członkowskie wyładunku,
w terminie 48 godzin po załadunku produktów rybołówstwa
przewoźnik przekazuje również właściwym organom państwa
członkowskiego, na którego terytorium odbędzie się pierwsze
wprowadzenie do obrotu, kopię dokumentu przewozowego. Państwo
członkowskie, w którym następuje pierwsze wprowadzenie do
obrotu, może wymagać dalszych informacji w tym zakresie od
państwa członkowskiego wyładunku.

N
N

N

N

Art. 68 ust
.4

Art. 68 ust
.5

Art. 68 ust
.6

Art. 68 ust
.7

Art. 68 ust
.8

Art. 69 ust
.1

Za zgodność dokumentu przewozowego z prawdą odpowiada
przewoźnik.

N

Dokument przewozowy określa:
a) miejsce przeznaczenia przesyłki (przesyłek) oraz identyfikację
pojazdu transportowego;
b) oznakę rybacką i nazwę statku rybackiego, który wyładował
produkty;
c) kod alfa-3 FAO każdego gatunku i odpowiedni obszar
geograficzny, na którym dokonano połowów;
d) ilości każdego przewożonego gatunku w kilogramach wagi
produktu w podziale na postać produktu lub, w stosownych
przypadkach, liczbę osobników;
e) nazwisko(-a) (nazwę(-y)) i adres(-y) odbiorcy(-ów);
f) miejsce i datę załadunku towarów.

N

Właściwe organy państw członkowskich mogą zwolnić z obowiązku
określonego w ust. 1, jeżeli produkty rybołówstwa są przewożone na
terenie portu lub w odległości nie większej niż 20 km od miejsca
wyładunku.
Jeżeli produkty rybołówstwa zadeklarowane w dokumencie
sprzedaży jako sprzedane są przewożone do innego miejsca niż
miejsce wyładunku, przewoźnik musi być w stanie udowodnić za
pomocą dokumentacji, że sprzedaż rzeczywiście miała miejsce.
Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku określonego w niniejszym
artykule, jeżeli dokument przewozowy zostaje zastąpiony kopią
deklaracji wyładunkowej przewidzianej w art. 23 i odnoszącej się do
przewożonych ilości lub jakimkolwiek innym równoważnym
dokumentem zawierającym ten sam poziom informacji.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 państwa
członkowskie przeprowadzają w regularnych odstępach czasu
kontrole, aby upewnić się, czy:
a) organizacje producentów spełniają warunki dotyczące udzielenia
uznania;
b) uznanie organizacji producentów może zostać cofnięte, jeżeli
warunki określone w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 nie są
już spełniane lub jeżeli uznanie jest oparte na błędnych informacjach;
c) uznanie zostaje niezwłocznie cofnięte z mocą wsteczną, jeżeli
zostało ono organizacji udzielone w sposób niezgodny z prawem lub

N

N

N

N

jeżeli organizacja odnosi z niego korzyść w sposób niezgodny
z prawem.

Art. 69 ust
.2

Art. 69 ust
.3

Art. 70

Art.
ust. 1

71

W celu zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących
organizacji producentów określonych w art. 5 i art. 6 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia (WE) nr 104/2000 Komisja przeprowadza kontrole,
w świetle których może, w stosownych przypadkach, zwrócić się do
państw członkowskich o cofnięcie uznania.
Każde państwo członkowskie przeprowadza odpowiednie kontrole,
aby zadbać o to, żeby każda organizacja producentów wypełniła
obowiązki określone w programie operacyjnym na dany rok
połowowy, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2508/2000,
i stosowała sankcje, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia
(WE) nr 104/2000, w przypadku niewypełnienia tych obowiązków.
Monitorowanie uzgodnień w zakresie cen i interwencji
Państwa członkowskie przeprowadzają wszelkiego rodzaju kontrole
dotyczące uzgodnień w zakresie cen i interwencji, a w szczególności:
a) wycofania produktów z rynku w celach innych niż spożycie przez
ludzi;
b) czynności związanych z przeniesieniem, dotyczących stabilizacji,
przechowywania lub przetwarzania produktów wycofanych z rynku;
c) prywatnego przechowywania produktów zamrożonych na morzu;
d) dodatku wyrównawczego za tuńczyka przeznaczonego do
przetworzenia.
Państwa członkowskie sprawują nadzór na wodach wspólnotowych
podlegających ich zwierzchnictwu lub jurysdykcji w oparciu o:
a) obserwację statków rybackich przez statki inspekcyjne lub
nadzorujące statki powietrzne;
b) system monitorowania statków, o którym mowa w art. 9; lub
c) wszelkie inne metody wykrywania i identyfikacji.

N

N

N

T

Art. 112 ust.
1
Art. 114 ust.
1

Art. 112. 1. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa:
1)
jest odpowiedzialny za monitorowanie
działalności
połowowej
statków
rybackich za pomocą satelitarnego
systemu monitorowania statków, o
którym mowa w art. 9 ust. 1
rozporządzenia nr 1224/2009;
2)
zbiera, gromadzi i przetwarza dane w
zakresie wykonywania rybołówstwa
morskiego;
3)
realizuje
obowiązki
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej
dotyczące:
a) przypadkowych połowów waleni,

4)

5)

6)

7)

określone w rozporządzeniu nr
812/2004,
b)
programu krajowego, w tym
przekazywania sprawozdań, o których
mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia
nr 1380/2013;
umożliwia przekazywanie informacji,
o których mowa w art. 40 ust. 1
rozporządzenia nr 1005/2008, poprzez
stronę
internetową
urzędu
obsługującego tego ministra;
pełni funkcję organu, o którym mowa
w art. 5 ust. 5 rozporządzenia nr
1224/2009;
za pośrednictwem CMR:
a)
przyjmuje
uprzednie
powiadomienia,
o
których
mowa w art. 17 i art. 18
rozporządzenia nr 1224/2009,
b) przyjmuje uprzednie zgłoszenia, o
których mowa w art. 17
rozporządzenia nr 1098/2007,
c) wykonuje obowiązki państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej
w
zakresie
powiadomienia o wejściu do
portu
statku
rybackiego
i
wyładunku w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej,
d)
realizuje
zadania
punktu
kontaktowego, o którym mowa w
art. 80 ust. 5 rozporządzenia nr
1224/2009,
e)
monitoruje i dokonuje kontroli
danych, o którym mowa w art.
19 rozporządzenia nr 404/2011;
zatwierdza świadectwa połowowe, w
przypadkach, o których mowa w art.
15 ust. 1 rozporządzenia nr

1005/2008;
wyznacza obserwatorów kontroli, o
których mowa w art. 93 ust. 2
rozporządzenia nr 404/2011;
9)
przekazuje informacje, o których
mowa w art. 34 rozporządzenia nr
1224/2009.
2. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji,
zatwierdzenia świadectwa połowowego, o
którym mowa w ust. 1 pkt 7, w przypadku
niezgodności danych zawartych w tym
świadectwie z danymi zawartymi w
elektronicznym
systemie
raportowania
połowów.
8)

Art. 114. 1. Okręgowy inspektor
rybołówstwa morskiego:
1)
sprawuje nadzór nad przestrzeganiem
przepisów o rybołówstwie morskim i
o organizacji rynku rybnego, w tym:
a)
wykonuje kontrole, a także
inspekcje, o których mowa w
rozporządzeniu nr 1224/2009
oraz
rozporządzeniu
nr
1005/2008,
b)
w
przypadku
przywozu
produktów rybołówstwa drogą
morską realizuje obowiązki
państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, o których mowa w
rozporządzeniu nr 1005/2008;
2)
dokonuje oceny wagi naruszeń
przepisów
WPR
w
ramach
wspólnotowego systemu kontroli;
3)
nakłada kary pieniężne za naruszenia
przepisów o rybołówstwie morskim
oraz o organizacji rynku rybnego;
4)
przyznaje punkty za poważne

naruszenia;
poświadcza dokumenty, o których
mowa w art. 7 ust. 2 i 3
rozporządzenia nr 404/2011;
6)
poświadcza dokumenty, o których
mowa w art. 14 ust. 5 lub 6;
7)
wykonuje
obowiązki
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej w
zakresie:
a)
przyjęcia deklaracji, o której
mowa w art. 8 ust. 1
rozporządzenia nr 1005/2008,
i przekazywania jej ministrowi
właściwemu
do
spraw
rybołówstwa,
b)
weryfikacji mocy silników
zgodnie z art. 41 rozporządzenia nr
1224/2009
– za pośrednictwem inspektorów
rybołówstwa morskiego.
2. Okręgowy inspektor rybołówstwa
morskiego przechowuje dokumenty, o
których mowa w ust. 1 pkt 7, przez okres
trzech lat.
3. Okręgowi inspektorzy rybołówstwa
morskiego przy realizacji swoich zadań
współdziałają z organami i jednostkami
organizacyjnymi
Inspekcji
Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
Służby Celnej, Inspekcji Handlowej,
Inspekcji
Weterynaryjnej,
Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży
Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej,
Straży Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Policji, kontroli skarbowej oraz
ze strażami gminnymi, wojewódzkimi
inspektoratami
ochrony
środowiska,
podmiotami zarządzającymi portami i
przystaniami morskimi i z terenowymi
5)

organami
administracji
morskiej
z
uwzględnieniem właściwości i kompetencji
tych organów i jednostek organizacyjnych.
Jeżeli informacje uzyskane w wyniku obserwacji lub wykrywania nie
są zgodne z informacjami, którymi dysponuje państwo członkowskie,
prowadzi ono wszelkie dalsze postępowania wyjaśniające niezbędne
do określenia właściwych działań następczych.

Art.
ust. 2
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T

Art. 114 ust.
1

Art. 114. 1. Okręgowy inspektor
rybołówstwa morskiego:
1)
sprawuje nadzór nad przestrzeganiem
przepisów o rybołówstwie morskim i
o organizacji rynku rybnego, w tym:
a)
wykonuje kontrole, a także
inspekcje, o których mowa w
rozporządzeniu nr 1224/2009
oraz
rozporządzeniu
nr
1005/2008,
b)
w
przypadku
przywozu
produktów rybołówstwa drogą
morską realizuje obowiązki
państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, o których mowa w
rozporządzeniu nr 1005/2008;
dokonuje oceny wagi naruszeń
2)
przepisów
WPR
w
ramach
wspólnotowego systemu kontroli;
3)
nakłada kary pieniężne za naruszenia
przepisów o rybołówstwie morskim
oraz o organizacji rynku rybnego;
4)
przyznaje punkty za poważne
naruszenia;
5)
poświadcza dokumenty, o których
mowa w art. 7 ust. 2 i 3
rozporządzenia nr 404/2011;
6)
poświadcza dokumenty, o których
mowa w art. 14 ust. 5 lub 6;
7)
wykonuje
obowiązki
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej w
zakresie:
przyjęcia deklaracji, o której
a)
mowa w art. 8 ust. 1

rozporządzenia nr 1005/2008,
i przekazywania jej ministrowi
właściwemu
do
spraw
rybołówstwa,
b)
weryfikacji mocy silników
zgodnie z art. 41 rozporządzenia nr
1224/2009
– za pośrednictwem inspektorów
rybołówstwa morskiego.
2. Okręgowy inspektor rybołówstwa
morskiego przechowuje dokumenty, o
których mowa w ust. 1 pkt 7, przez okres
trzech lat.
3. Okręgowi inspektorzy rybołówstwa
morskiego przy realizacji swoich zadań
współdziałają z organami i jednostkami
organizacyjnymi
Inspekcji
Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
Służby Celnej, Inspekcji Handlowej,
Inspekcji
Weterynaryjnej,
Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży
Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej,
Straży Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Policji, kontroli skarbowej oraz
ze strażami gminnymi, wojewódzkimi
inspektoratami
ochrony
środowiska,
podmiotami zarządzającymi portami i
przystaniami morskimi i z terenowymi
organami
administracji
morskiej
z
uwzględnieniem właściwości i kompetencji
tych organów i jednostek organizacyjnych.

Art.
ust. 3
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Jeżeli obserwacje lub wykrywanie dotyczą statku rybackiego innego
państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, a informacje nie są
zgodne z innymi informacjami, którymi dysponuje nadbrzeżne
państwo członkowskie, i jeżeli to nadbrzeżne państwo członkowskie
nie może podjąć dalszych działań, odnotowuje ono swoje ustalenia
w sprawozdaniu z nadzoru, które przekazuje niezwłocznie, w miarę
możliwości drogą elektroniczną, państwu członkowskiemu bandery

T

Art. 114 ust.
1

Art. 114. 1. Okręgowy inspektor
rybołówstwa morskiego:
1)
sprawuje nadzór nad przestrzeganiem
przepisów o rybołówstwie morskim i
o organizacji rynku rybnego, w tym:
a)
wykonuje kontrole, a także

lub danemu państwu trzeciemu. W przypadku statku państwa
trzeciego sprawozdanie z nadzoru wysyła się również do Komisji lub
do wyznaczonego przez nią organu.

inspekcje, o których mowa w
rozporządzeniu nr 1224/2009
oraz
rozporządzeniu
nr
1005/2008,
b)
w
przypadku
przywozu
produktów rybołówstwa drogą
morską realizuje obowiązki
państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, o których mowa w
rozporządzeniu nr 1005/2008;
2)
dokonuje oceny wagi naruszeń
przepisów
WPR
w
ramach
wspólnotowego systemu kontroli;
3)
nakłada kary pieniężne za naruszenia
przepisów o rybołówstwie morskim
oraz o organizacji rynku rybnego;
4)
przyznaje punkty za poważne
naruszenia;
5)
poświadcza dokumenty, o których
mowa w art. 7 ust. 2 i 3
rozporządzenia nr 404/2011;
6)
poświadcza dokumenty, o których
mowa w art. 14 ust. 5 lub 6;
7)
wykonuje
obowiązki
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej w
zakresie:
a)
przyjęcia deklaracji, o której
mowa w art. 8 ust. 1
rozporządzenia nr 1005/2008,
i przekazywania jej ministrowi
właściwemu
do
spraw
rybołówstwa,
b)
weryfikacji mocy silników
zgodnie z art. 41 rozporządzenia nr
1224/2009
– za pośrednictwem inspektorów
rybołówstwa morskiego.
2. Okręgowy inspektor rybołówstwa
morskiego przechowuje dokumenty, o

których mowa w ust. 1 pkt 7, przez okres
trzech lat.
3. Okręgowi inspektorzy rybołówstwa
morskiego przy realizacji swoich zadań
współdziałają z organami i jednostkami
organizacyjnymi
Inspekcji
Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
Służby Celnej, Inspekcji Handlowej,
Inspekcji
Weterynaryjnej,
Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży
Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej,
Straży Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Policji, kontroli skarbowej oraz
ze strażami gminnymi, wojewódzkimi
inspektoratami
ochrony
środowiska,
podmiotami zarządzającymi portami i
przystaniami morskimi i z terenowymi
organami
administracji
morskiej
z
uwzględnieniem właściwości i kompetencji
tych organów i jednostek organizacyjnych.
Jeżeli urzędnik państwa członkowskiego zaobserwuje lub wykryje
statek rybacki prowadzący działalność, którą można uznać za
naruszenie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, niezwłocznie
sporządza sprawozdanie z nadzoru i wysyła je swoim właściwym
organom.

Art.
ust. 4
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Art. 114 ust.
1

Art. 114. 1. Okręgowy inspektor
rybołówstwa morskiego:
1)
sprawuje nadzór nad przestrzeganiem
przepisów o rybołówstwie morskim i
o organizacji rynku rybnego, w tym:
a)
wykonuje kontrole, a także
inspekcje, o których mowa w
rozporządzeniu nr 1224/2009
oraz
rozporządzeniu
nr
1005/2008,
b)
w
przypadku
przywozu
produktów rybołówstwa drogą
morską realizuje obowiązki
państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, o których mowa w
rozporządzeniu nr 1005/2008;
2)
dokonuje oceny wagi naruszeń

przepisów
WPR
w
ramach
wspólnotowego systemu kontroli;
3)
nakłada kary pieniężne za naruszenia
przepisów o rybołówstwie morskim
oraz o organizacji rynku rybnego;
4)
przyznaje punkty za poważne
naruszenia;
5)
poświadcza dokumenty, o których
mowa w art. 7 ust. 2 i 3
rozporządzenia nr 404/2011;
6)
poświadcza dokumenty, o których
mowa w art. 14 ust. 5 lub 6;
7)
wykonuje
obowiązki
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej w
zakresie:
a)
przyjęcia deklaracji, o której
mowa w art. 8 ust. 1
rozporządzenia nr 1005/2008,
i przekazywania jej ministrowi
właściwemu
do
spraw
rybołówstwa,
b)
weryfikacji mocy silników
zgodnie z art. 41 rozporządzenia nr
1224/2009
– za pośrednictwem inspektorów
rybołówstwa morskiego.
2. Okręgowy inspektor rybołówstwa
morskiego przechowuje dokumenty, o
których mowa w ust. 1 pkt 7, przez okres
trzech lat.
3. Okręgowi inspektorzy rybołówstwa
morskiego przy realizacji swoich zadań
współdziałają z organami i jednostkami
organizacyjnymi
Inspekcji
Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
Służby Celnej, Inspekcji Handlowej,
Inspekcji
Weterynaryjnej,
Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży
Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej,

Straży Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Policji, kontroli skarbowej oraz
ze strażami gminnymi, wojewódzkimi
inspektoratami
ochrony
środowiska,
podmiotami zarządzającymi portami i
przystaniami morskimi i z terenowymi
organami
administracji
morskiej
z
uwzględnieniem właściwości i kompetencji
tych organów i jednostek organizacyjnych.
Art.
ust. 5

Art.
ust.1

71

72

Treść sprawozdania z nadzoru jest określana zgodnie z procedurą,
o której mowa w art. 119.

N

Po otrzymaniu sprawozdania z nadzoru sporządzonego przez inne
państwo członkowskie państwa członkowskie bandery podejmują
niezwłocznie działania i prowadzą wszelkie dalsze postępowania
wyjaśniające niezbędne do określenia właściwych działań
następczych.

T

Art. 114 ust.
1

Art. 114. 1. Okręgowy inspektor
rybołówstwa morskiego:
1)
sprawuje nadzór nad przestrzeganiem
przepisów o rybołówstwie morskim i
o organizacji rynku rybnego, w tym:
a)
wykonuje kontrole, a także
inspekcje, o których mowa w
rozporządzeniu nr 1224/2009
oraz
rozporządzeniu
nr
1005/2008,
b)
w
przypadku
przywozu
produktów rybołówstwa drogą
morską realizuje obowiązki
państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, o których mowa w
rozporządzeniu nr 1005/2008;
2)
dokonuje oceny wagi naruszeń
przepisów
WPR
w
ramach
wspólnotowego systemu kontroli;
3)
nakłada kary pieniężne za naruszenia
przepisów o rybołówstwie morskim
oraz o organizacji rynku rybnego;
4)
przyznaje punkty za poważne
naruszenia;
5)
poświadcza dokumenty, o których
mowa w art. 7 ust. 2 i 3

rozporządzenia nr 404/2011;
poświadcza dokumenty, o których
mowa w art. 14 ust. 5 lub 6;
7)
wykonuje
obowiązki
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej w
zakresie:
a)
przyjęcia deklaracji, o której
mowa w art. 8 ust. 1
rozporządzenia nr 1005/2008,
i przekazywania jej ministrowi
właściwemu
do
spraw
rybołówstwa,
b)
weryfikacji mocy silników
zgodnie z art. 41 rozporządzenia nr
1224/2009
– za pośrednictwem inspektorów
rybołówstwa morskiego.
2. Okręgowy inspektor rybołówstwa
morskiego przechowuje dokumenty, o
których mowa w ust. 1 pkt 7, przez okres
trzech lat.
3. Okręgowi inspektorzy rybołówstwa
morskiego przy realizacji swoich zadań
współdziałają z organami i jednostkami
organizacyjnymi
Inspekcji
Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
Służby Celnej, Inspekcji Handlowej,
Inspekcji
Weterynaryjnej,
Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży
Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej,
Straży Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Policji, kontroli skarbowej oraz
ze strażami gminnymi, wojewódzkimi
inspektoratami
ochrony
środowiska,
podmiotami zarządzającymi portami i
przystaniami morskimi i z terenowymi
organami
administracji
morskiej
z
uwzględnieniem właściwości i kompetencji
tych organów i jednostek organizacyjnych.
6)

Państwa członkowskie inne niż dane państwo członkowskie bandery
sprawdzają,
w stosownych
przypadkach,
czy
zgłoszony
zaobserwowany statek rybacki prowadził działalność na wodach
podlegających ich jurysdykcji lub zwierzchnictwu lub czy produkty
rybołówstwa pochodzące z tego statku zostały wyładowane lub
przywiezione na ich terytorium, i sprawdzają, czy w przeszłości
statek ten przestrzegał odpowiednich środków ochrony i zarządzania.

Art.
ust.2

72

T

Art. 114 ust.
1

Art. 114. 1. Okręgowy inspektor
rybołówstwa morskiego:
1)
sprawuje nadzór nad przestrzeganiem
przepisów o rybołówstwie morskim i
o organizacji rynku rybnego, w tym:
a)
wykonuje kontrole, a także
inspekcje, o których mowa w
rozporządzeniu nr 1224/2009
oraz
rozporządzeniu
nr
1005/2008,
b)
w
przypadku
przywozu
produktów rybołówstwa drogą
morską realizuje obowiązki
państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, o których mowa w
rozporządzeniu nr 1005/2008;
2)
dokonuje oceny wagi naruszeń
przepisów
WPR
w
ramach
wspólnotowego systemu kontroli;
3)
nakłada kary pieniężne za naruszenia
przepisów o rybołówstwie morskim
oraz o organizacji rynku rybnego;
4)
przyznaje punkty za poważne
naruszenia;
5)
poświadcza dokumenty, o których
mowa w art. 7 ust. 2 i 3
rozporządzenia nr 404/2011;
6)
poświadcza dokumenty, o których
mowa w art. 14 ust. 5 lub 6;
7)
wykonuje
obowiązki
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej w
zakresie:
a)
przyjęcia deklaracji, o której
mowa w art. 8 ust. 1
rozporządzenia nr 1005/2008,
i przekazywania jej ministrowi

właściwemu
do
spraw
rybołówstwa,
b)
weryfikacji mocy silników
zgodnie z art. 41 rozporządzenia nr
1224/2009
– za pośrednictwem inspektorów
rybołówstwa morskiego.
2. Okręgowy inspektor rybołówstwa
morskiego przechowuje dokumenty, o
których mowa w ust. 1 pkt 7, przez okres
trzech lat.
3. Okręgowi inspektorzy rybołówstwa
morskiego przy realizacji swoich zadań
współdziałają z organami i jednostkami
organizacyjnymi
Inspekcji
Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
Służby Celnej, Inspekcji Handlowej,
Inspekcji
Weterynaryjnej,
Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży
Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej,
Straży Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Policji, kontroli skarbowej oraz
ze strażami gminnymi, wojewódzkimi
inspektoratami
ochrony
środowiska,
podmiotami zarządzającymi portami i
przystaniami morskimi i z terenowymi
organami
administracji
morskiej
z
uwzględnieniem właściwości i kompetencji
tych organów i jednostek organizacyjnych.

Art.
ust.3

72

Komisja lub wyznaczony przez nią organ lub, w stosownych
przypadkach, państwo członkowskie bandery i pozostałe państwa
członkowskie badają również odpowiednio udokumentowane
informacje dotyczące zaobserwowanych statków rybackich
przedstawione przez poszczególnych obywateli, organizacje
społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacje ekologiczne, jak
również przedstawicieli danych stron z sektora gospodarki rybnej lub
handlu.

N

Art.
ust. 1

73

Art.
ust. 3

73

Art.
ust. 4

73

Art.
ust. 5

Art.
ust. 6

Art.
ust. 7

73

73

73

Art.
ust. 8

73

Art.
ust. 9

73

Jeżeli Rada stworzyła program obecności wspólnotowych
obserwatorów kontroli, obserwatorzy kontroli na pokładach statków
rybackich sprawdzają przestrzeganie przez statki rybackie przepisów
wspólnej polityki rybołówstwa. Wykonują oni wszystkie zadania
w ramach programu obecności obserwatorów, a w szczególności
sprawdzają i rejestrują działalność połowową statku oraz
odpowiednie dokumenty.
O ile to możliwe, obserwatorzy kontroli dbają o to, by ich obecność
na pokładzie statków rybackich nie utrudniała ani nie zakłócała
działalności połowowej i sprawnego przebiegu operacji statku.
W przypadku gdy obserwator kontroli zauważy poważne naruszenie,
informuje niezwłocznie o tym właściwe organy państwa
członkowskiego bandery.
Obserwatorzy kontroli sporządzają – w miarę możliwości
elektronicznie – sprawozdanie obserwatora z nadzoru i przekazują je
niezwłocznie, w razie konieczności drogą elektroniczną z pokładu
statku rybackiego, swoim właściwym organom i właściwym
organom państwa członkowskiego bandery. Państwa członkowskie
wprowadzają sprawozdanie do bazy danych, o której mowa w art. 78.
W przypadku gdy ze sprawozdania obserwatora z nadzoru wynika, że
obserwowany statek prowadził działalność połowową niezgodną
z przepisami wspólnej polityki rybołówstwa, właściwe organy,
o których mowa w ust. 4, podejmują wszelkie odpowiednie działania
służące zbadaniu tej kwestii.
Kapitanowie wspólnotowych statków rybackich zapewniają
wyznaczonym obserwatorom kontroli odpowiednie zakwaterowanie,
ułatwiają im pracę i unikają wszelkiej ingerencji w wykonywanie
przez nich zadania. Kapitanowie wspólnotowych statków rybackich
umożliwiają obserwatorom kontroli dostęp do odpowiednich części
statku, w tym do połowu, oraz do dokumentów statku, w tym do
plików elektronicznych.
Wszystkie koszty związane z działalnością obserwatorów kontroli na
mocy niniejszego artykułu ponoszą państwa członkowskie bandery.
Państwa członkowskie mogą obciążyć tymi kosztami, w części lub
w całości, operatorów statków rybackich pływających pod ich
banderą, które uczestniczyły w danym połowie.
Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego artykułu są
przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.

N

N

N

N

N

N

N

N

Art.
ust. 1

Art.
ust. 2
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74

Państwa członkowskie sporządzają i uaktualniają wykaz urzędników
odpowiedzialnych za przeprowadzanie inspekcji.

N

Urzędnicy wykonują swoje obowiązki zgodnie z prawem
wspólnotowym. Przeprowadzają oni w sposób niedyskryminacyjny
inspekcje na morzu, w portach, podczas przewozu, w obiektach
przetwórstwa oraz na etapie wprowadzania produktów rybołówstwa
do obrotu.

T

Art. 114 ust.
1

Art. 114. 1. Okręgowy inspektor
rybołówstwa morskiego:
1)
sprawuje nadzór nad przestrzeganiem
przepisów o rybołówstwie morskim i
o organizacji rynku rybnego, w tym:
a)
wykonuje kontrole, a także
inspekcje, o których mowa w
rozporządzeniu nr 1224/2009
oraz
rozporządzeniu
nr
1005/2008,
b)
w
przypadku
przywozu
produktów rybołówstwa drogą
morską realizuje obowiązki
państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, o których mowa w
rozporządzeniu nr 1005/2008;
2)
dokonuje oceny wagi naruszeń
przepisów
WPR
w
ramach
wspólnotowego systemu kontroli;
3)
nakłada kary pieniężne za naruszenia
przepisów o rybołówstwie morskim
oraz o organizacji rynku rybnego;
4)
przyznaje punkty za poważne
naruszenia;
5)
poświadcza dokumenty, o których
mowa w art. 7 ust. 2 i 3
rozporządzenia nr 404/2011;
6)
poświadcza dokumenty, o których
mowa w art. 14 ust. 5 lub 6;
7)
wykonuje
obowiązki
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej w
zakresie:
a)
przyjęcia deklaracji, o której
mowa w art. 8 ust. 1
rozporządzenia nr 1005/2008,
i przekazywania jej ministrowi

właściwemu
do
spraw
rybołówstwa,
b)
weryfikacji mocy silników
zgodnie z art. 41 rozporządzenia nr
1224/2009
– za pośrednictwem inspektorów
rybołówstwa morskiego.
2. Okręgowy inspektor rybołówstwa
morskiego przechowuje dokumenty, o
których mowa w ust. 1 pkt 7, przez okres
trzech lat.
3. Okręgowi inspektorzy rybołówstwa
morskiego przy realizacji swoich zadań
współdziałają z organami i jednostkami
organizacyjnymi
Inspekcji
Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
Służby Celnej, Inspekcji Handlowej,
Inspekcji
Weterynaryjnej,
Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży
Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej,
Straży Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Policji, kontroli skarbowej oraz
ze strażami gminnymi, wojewódzkimi
inspektoratami
ochrony
środowiska,
podmiotami zarządzającymi portami i
przystaniami morskimi i z terenowymi
organami
administracji
morskiej
z
uwzględnieniem właściwości i kompetencji
tych organów i jednostek organizacyjnych.

Art.
ust. 3

74

Urzędnicy kontrolują w szczególności:
a) legalność
połowów
zatrzymanych
na
pokładzie,
przechowywanych,
przewożonych,
przetwarzanych
lub
wprowadzanych do obrotu oraz dokładność związanej z nimi
dokumentacji lub przekazów elektronicznych;
b) legalność narzędzi połowowych używanych do połowów
gatunków docelowych oraz do połowów zatrzymanych na pokładzie;
c) w stosownych przypadkach, plan sztauowania i oddzielne
sztauowanie gatunków;

T

Art. 114 ust.
1
Art. 116

Art. 114. 1. Okręgowy inspektor
rybołówstwa morskiego:
1)
sprawuje nadzór nad przestrzeganiem
przepisów o rybołówstwie morskim i
o organizacji rynku rybnego, w tym:
a)
wykonuje kontrole, a także
inspekcje, o których mowa w
rozporządzeniu nr 1224/2009

d) oznakowanie narzędzi połowowych; oraz
e) informacje na temat silnika, o których mowa w art. 40.

oraz
rozporządzeniu
nr
1005/2008,
b)
w
przypadku
przywozu
produktów rybołówstwa drogą
morską realizuje obowiązki
państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, o których mowa w
rozporządzeniu nr 1005/2008;
2)
dokonuje oceny wagi naruszeń
przepisów
WPR
w
ramach
wspólnotowego systemu kontroli;
3)
nakłada kary pieniężne za naruszenia
przepisów o rybołówstwie morskim
oraz o organizacji rynku rybnego;
4)
przyznaje punkty za poważne
naruszenia;
5)
poświadcza dokumenty, o których
mowa w art. 7 ust. 2 i 3
rozporządzenia nr 404/2011;
6)
poświadcza dokumenty, o których
mowa w art. 14 ust. 5 lub 6;
7)
wykonuje
obowiązki
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej w
zakresie:
a)
przyjęcia deklaracji, o której
mowa w art. 8 ust. 1
rozporządzenia nr 1005/2008,
i przekazywania jej ministrowi
właściwemu
do
spraw
rybołówstwa,
b)
weryfikacji mocy silników
zgodnie z art. 41 rozporządzenia nr
1224/2009
– za pośrednictwem inspektorów
rybołówstwa morskiego.
2. Okręgowy inspektor rybołówstwa
morskiego przechowuje dokumenty, o
których mowa w ust. 1 pkt 7, przez okres
trzech lat.

3. Okręgowi inspektorzy rybołówstwa
morskiego przy realizacji swoich zadań
współdziałają z organami i jednostkami
organizacyjnymi
Inspekcji
Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
Służby Celnej, Inspekcji Handlowej,
Inspekcji
Weterynaryjnej,
Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży
Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej,
Straży Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Policji, kontroli skarbowej oraz
ze strażami gminnymi, wojewódzkimi
inspektoratami
ochrony
środowiska,
podmiotami zarządzającymi portami i
przystaniami morskimi i z terenowymi
organami
administracji
morskiej
z
uwzględnieniem właściwości i kompetencji
tych organów i jednostek organizacyjnych.
Art. 116. 1. W czasie wykonywania
czynności kontrolnych i inspekcji, inspektor
rybołówstwa morskiego jest uprawniony do:
1)
wejścia na pokład statku rybackiego
oraz statku przy użyciu którego
wykonuje
się
rybołówstwo
rekreacyjne , kontroli dokumentów
tożsamości, dziennika połowowego,
dokumentu
przewozowego
oraz
dokumentów uprawniających do
wykonywania
rybołówstwa
morskiego;
2)
sprawdzania,
czy
rybołówstwo
morskie jest wykonywane zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w tym z
umowami
międzynarodowymi
i
porozumieniami,
których
Rzeczpospolita Polska jest stroną;
3)
kontroli narzędzi połowowych i

złowionych organizmów morskich;
kontroli w zakresie obrotu produktami
rybołówstwa;
5) kontroli pomieszczeń statków, środków
transportu, magazynów, przetwórni i
innych pomieszczeń służących do
przechowywania
organizmów
morskich na lądzie;
6)
żądania pisemnych lub ustnych
wyjaśnień;
7)
wykonywania
innych
czynności
niezbędnych do przeprowadzenia
kontroli,
a
w
przypadkach
uzasadnionego podejrzenia naruszenia
przepisów ustawy – do zatrzymania:
a)
dokumentów, o których mowa
w pkt 1, z wyjątkiem
dokumentów tożsamości,
b)
organizmów
morskich
i
narzędzi połowowych oraz ich
zabezpieczenia;
8) żądania skierowania statku rybackiego
do najbliższego portu;
9) żądania zaprzestania połowów w ramach
wykonywania
rybołówstwa
komercyjnego, w tym wybrania z wody
narzędzi połowowych używanych do
połowów.
2. Jeżeli w czasie wykonywania
czynności
kontrolnych
zachodzi
uzasadnione
podejrzenie
naruszenia
przepisów o rybołówstwie
morskim
inspektor rybołówstwa morskiego może
zatrzymać statek rybacki o polskiej
przynależności, o ile nie zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 103
rozporządzenia nr 404/2011.
4)

Urzędnicy mogą badać wszystkie odpowiednie obszary, pokłady
i pomieszczenia. Mogą również badać połowy, przetworzone lub nie,
sieci lub inne narzędzia, wyposażenie, pojemniki i opakowania
zawierające ryby lub produkty rybołówstwa oraz wszelkie istotne
dokumenty lub przekazy elektroniczne, w stosunku do których
stwierdzą konieczność sprawdzenia zgodności z przepisami wspólnej
polityki rybołówstwa. Mogą oni również przepytywać osoby, które
mogą dysponować informacjami związanymi z przedmiotem
inspekcji.

Art.
ust. 4
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T

Art. 116

Art. 116. 1. W czasie wykonywania
czynności kontrolnych i inspekcji, inspektor
rybołówstwa morskiego jest uprawniony do:
1)
wejścia na pokład statku rybackiego
oraz statku przy użyciu którego
wykonuje
się
rybołówstwo
rekreacyjne , kontroli dokumentów
tożsamości, dziennika połowowego,
dokumentu
przewozowego
oraz
dokumentów uprawniających do
wykonywania
rybołówstwa
morskiego;
2)
sprawdzania,
czy
rybołówstwo
morskie jest wykonywane zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w tym z
umowami
międzynarodowymi
i
porozumieniami,
których
Rzeczpospolita Polska jest stroną;
3)
kontroli narzędzi połowowych i
złowionych organizmów morskich;
4)
kontroli w zakresie obrotu produktami
rybołówstwa;
5) kontroli pomieszczeń statków, środków
transportu, magazynów, przetwórni i
innych pomieszczeń służących do
przechowywania
organizmów
morskich na lądzie;
6)
żądania pisemnych lub ustnych
wyjaśnień;
7)
wykonywania
innych
czynności
niezbędnych do przeprowadzenia
kontroli,
a
w
przypadkach
uzasadnionego podejrzenia naruszenia
przepisów ustawy – do zatrzymania:
a)
dokumentów, o których mowa
w pkt 1, z wyjątkiem
dokumentów tożsamości,
b)
organizmów
morskich
i

narzędzi połowowych oraz ich
zabezpieczenia;
8) żądania skierowania statku rybackiego
do najbliższego portu;
9) żądania zaprzestania połowów w ramach
wykonywania
rybołówstwa
komercyjnego, w tym wybrania z wody
narzędzi połowowych używanych do
połowów.
2. Jeżeli w czasie wykonywania
czynności
kontrolnych
zachodzi
uzasadnione
podejrzenie
naruszenia
przepisów o rybołówstwie
morskim
inspektor rybołówstwa morskiego może
zatrzymać statek rybacki o polskiej
przynależności, o ile nie zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 103
rozporządzenia nr 404/2011.
Urzędnicy przeprowadzają inspekcje w sposób powodujący jak
najmniejsze zakłócenia lub niedogodności dla statku lub pojazdu
transportowego i jego działalności oraz dla przechowywania,
przetwarzania i wprowadzania połowów do obrotu. Unikają, w miarę
możliwości, jakiegokolwiek pogorszenia jakości połowów w trakcie
inspekcji.

Art.
ust. 5

74

T

Art. 118 ust.
3

Art. 118. 1. Dokonujący połowu
organizmów morskich na obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej jest
obowiązany, na wezwanie inspektora
rybołówstwa
morskiego
umożliwić
wykonanie czynności kontrolnych, a w
szczególności:
1)
udzielić niezbędnych wyjaśnień;
2)
przedstawić do wglądu żądane
dokumenty;
3)
umożliwić obejrzenie złowionych
organizmów morskich i posiadanych
narzędzi połowowych oraz sprzętu
używanego do badań, a także
pobranych w trakcie badań próbek i
wykonanych analiz;
4)
umożliwić dokonanie wpisów w
dzienniku połowowym;
5)
umożliwić korzystanie ze środków

łączności;
udzielić wszelkiej pomocy niezbędnej
do prawidłowego przeprowadzenia
kontroli.
2. Kapitan statku rybackiego jest
obowiązany
udzielać
inspektorowi
rybołówstwa morskiego pomocy w czasie
wykonywania przez niego czynności w
zakresie nadzoru nad przestrzeganiem
przepisów o rybołówstwie.
3. Czynności kontrolne wykonuje się
w taki sposób, aby w jak najmniejszym
stopniu zakłócić prowadzenie połowów.
6)

Art.
ust. 6

Art.
ust. 1

74

75

Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego artykułu,
zwłaszcza dotyczące metod i przebiegu inspekcji, są przyjmowane
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.
Operator ułatwia bezpieczny dostęp do statku, pojazdu
transportowego lub pomieszczenia, w którym produkty rybołówstwa
są przechowywane, przetwarzane lub wprowadzane do obrotu.
Zapewnia on bezpieczeństwo urzędników i nie utrudnia im
wykonywania obowiązków ani nie ingeruje w nie, a także nie próbuje
zastraszać urzędników.

N

T

Art. 118 ust.
1i2

Art. 118. 1. Dokonujący połowu
organizmów morskich na obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej jest
obowiązany, na wezwanie inspektora
rybołówstwa
morskiego
umożliwić
wykonanie czynności kontrolnych, a w
szczególności:
1)
udzielić niezbędnych wyjaśnień;
2)
przedstawić do wglądu żądane
dokumenty;
3)
umożliwić obejrzenie złowionych
organizmów morskich i posiadanych
narzędzi połowowych oraz sprzętu
używanego do badań, a także
pobranych w trakcie badań próbek i
wykonanych analiz;
4)
umożliwić dokonanie wpisów w
dzienniku połowowym;
5)
umożliwić korzystanie ze środków
łączności;
6)
udzielić wszelkiej pomocy niezbędnej

do prawidłowego przeprowadzenia
kontroli.
2. Kapitan statku rybackiego jest
obowiązany
udzielać
inspektorowi
rybołówstwa morskiego pomocy w czasie
wykonywania przez niego czynności w
zakresie nadzoru nad przestrzeganiem
przepisów o rybołówstwie.
3. Czynności kontrolne wykonuje się
w taki sposób, aby w jak najmniejszym
stopniu zakłócić prowadzenie połowów.
Art.
ust. 2

Art.
ust. 1

75

76

Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego artykułu są
przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.

N

Po każdej inspekcji urzędnicy sporządzają sprawozdanie z inspekcji
i przekazują je swoim właściwym organom. W miarę możliwości
sprawozdanie to jest zapisywane i przekazywane drogą
elektroniczną. W przypadku inspekcji statku rybackiego pływającego
pod banderą innego państwa członkowskiego kopia sprawozdania
z inspekcji jest przesyłana niezwłocznie do danego państwa
członkowskiego bandery, jeżeli podczas inspekcji odkryto
naruszenie. W przypadku inspekcji statku rybackiego pływającego
pod banderą państwa trzeciego kopia sprawozdania z inspekcji jest
przesyłana niezwłocznie do właściwych organów danego państwa
trzeciego, jeżeli podczas inspekcji odkryto naruszenie. Jeżeli
inspekcja przeprowadzana jest na wodach podlegających jurysdykcji
innego państwa członkowskiego, kopia sprawozdania z inspekcji
przesyłana jest niezwłocznie do tego państwa członkowskiego.

T

Art. 120

Art. 120. 1.
Po
zakończeniu
czynności
kontrolnych
inspektor
rybołówstwa morskiego sporządza protokół,
który zawiera w szczególności:
1)
datę jego sporządzenia;
2)
imię i nazwisko wykonującego
czynności kontrolne;
3)
dane
dotyczące
podmiotu
kontrolowanego;
4)
oznaczenie miejsca kontroli, a w
przypadku kontroli statku rybackiego
oznakę rybacką tego statku;
5)
opis czynności kontrolnych;
6)
stwierdzone naruszenia przepisów o
rybołówstwie morskim.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1,
podpisują inspektor rybołówstwa morskiego
oraz podmiot kontrolowany albo inna osoba
upoważniona do występowania w imieniu
tego podmiotu.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2,
ma prawo wnieść zastrzeżenia do treści
protokołu w terminie 7 dni od dnia
przedłożenia mu protokołu do podpisu.

4. W protokole umieszcza się
informację o braku zastrzeżeń albo o
wniesionych zastrzeżeniach lub o odmowie
podpisania protokołu.
5. W razie uwzględnienia zastrzeżeń
inspektor rybołówstwa morskiego uzupełnia
protokół.
6. Odmowa podpisania protokołu
przez podmiot kontrolowany nie stanowi
przeszkody do podpisania protokołu przez
inspektora.
7. Protokół sporządza się w dwóch
egzemplarzach, z których jeden przekazuje
się podmiotowi kontrolowanemu.
Urzędnicy informują o swoich ustaleniach z inspekcji operatora,
który ma możliwość zgłoszenia uwag na temat inspekcji i ustaleń
urzędników. Uwagi operatora są włączane do sprawozdania
z inspekcji. Urzędnicy zapisują w dzienniku połowowym, że
przeprowadzono inspekcję.

Art.
ust. 2

76

T

Art. 120

Art. 120. 1.
Po
zakończeniu
czynności
kontrolnych
inspektor
rybołówstwa morskiego sporządza protokół,
który zawiera w szczególności:
1)
datę jego sporządzenia;
2)
imię i nazwisko wykonującego
czynności kontrolne;
3)
dane
dotyczące
podmiotu
kontrolowanego;
4)
oznaczenie miejsca kontroli, a w
przypadku kontroli statku rybackiego
oznakę rybacką tego statku;
5)
opis czynności kontrolnych;
6)
stwierdzone naruszenia przepisów o
rybołówstwie morskim.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1,
podpisują inspektor rybołówstwa morskiego
oraz podmiot kontrolowany albo inna osoba
upoważniona do występowania w imieniu
tego podmiotu.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2,
ma prawo wnieść zastrzeżenia do treści
protokołu w terminie 7 dni od dnia

przedłożenia mu protokołu do podpisu.
4. W protokole umieszcza się
informację o braku zastrzeżeń albo o
wniesionych zastrzeżeniach lub o odmowie
podpisania protokołu.
5. W razie uwzględnienia zastrzeżeń
inspektor rybołówstwa morskiego uzupełnia
protokół.
6. Odmowa podpisania protokołu
przez podmiot kontrolowany nie stanowi
przeszkody do podpisania protokołu przez
inspektora.
7. Protokół sporządza się w dwóch
egzemplarzach, z których jeden przekazuje
się podmiotowi kontrolowanemu.
Kopia sprawozdania z inspekcji jest przesyłana operatorowi jak
najszybciej, a w każdym razie nie później niż w terminie 15 dni
roboczych po zakończeniu inspekcji.

Art.
ust. 3

76

T

Art. 120

Art. 120. 1.
Po
zakończeniu
czynności
kontrolnych
inspektor
rybołówstwa morskiego sporządza protokół,
który zawiera w szczególności:
1)
datę jego sporządzenia;
2)
imię i nazwisko wykonującego
czynności kontrolne;
3)
dane
dotyczące
podmiotu
kontrolowanego;
4)
oznaczenie miejsca kontroli, a w
przypadku kontroli statku rybackiego
oznakę rybacką tego statku;
5)
opis czynności kontrolnych;
6)
stwierdzone naruszenia przepisów o
rybołówstwie morskim.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1,
podpisują inspektor rybołówstwa morskiego
oraz podmiot kontrolowany albo inna osoba
upoważniona do występowania w imieniu
tego podmiotu.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2,
ma prawo wnieść zastrzeżenia do treści

protokołu w terminie 7 dni od dnia
przedłożenia mu protokołu do podpisu.
4. W protokole umieszcza się
informację o braku zastrzeżeń albo o
wniesionych zastrzeżeniach lub o odmowie
podpisania protokołu.
5. W razie uwzględnienia zastrzeżeń
inspektor rybołówstwa morskiego uzupełnia
protokół.
6. Odmowa podpisania protokołu
przez podmiot kontrolowany nie stanowi
przeszkody do podpisania protokołu przez
inspektora.
7. Protokół sporządza się w dwóch
egzemplarzach, z których jeden przekazuje
się podmiotowi kontrolowanemu.
Art.
ust. 4

76

Art. 77

Art.
ust. 1

78

Art.
ust. 2

78

Art.
ust. 1

79

Art.
ust. 2

79

Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego artykułu są
przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.

N

Sprawozdania z inspekcji i z nadzoru sporządzone przez inspektorów
wspólnotowych lub urzędników innego państwa członkowskiego, lub
urzędników Komisji stanowią dopuszczalny dowód w postępowaniu
administracyjnym lub sądowym prowadzonym przez dowolne
państwo członkowskie. Do celów ustalenia faktów sprawozdania te
są traktowane na tych samych zasadach co sprawozdania z inspekcji
i z nadzoru sporządzane przez państwa członkowskie.
Państwa członkowskie tworzą i aktualizują elektroniczną bazę
danych, w której umieszczają wszystkie sprawozdania z inspekcji
i z nadzoru sporządzone przez swoich urzędników.
Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego artykułu są
przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.

N

Komisja sporządza zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119,
wykaz inspektorów wspólnotowych.

N

Bez uszczerbku dla głównej odpowiedzialności nadbrzeżnego
państwa
członkowskiego
inspektorzy
wspólnotowi
mogą
przeprowadzać inspekcje zgodnie z niniejszym rozporządzeniem na
wodach wspólnotowych i na wspólnotowych statkach rybackich poza

N

N

N

wodami wspólnotowymi.

Art.
ust. 3

Art.
ust. 4

N

79

Inspektorzy wspólnotowi mogą zostać wyznaczeni do:
a) wdrażania indywidualnych programów kontroli i inspekcji,
przyjętych zgodnie z art. 95;
b) realizacji międzynarodowych programów kontroli rybołówstwa,
w ramach których Wspólnota jest zobowiązana do przeprowadzania
kontroli.

N

79

W celu wywiązania się ze swoich zadań i zgodnie z ust. 5
inspektorzy wspólnotowi mają niezwłocznie dostęp do:
a) wszystkich obszarów na pokładzie wspólnotowych statków
rybackich i wszelkich innych statków prowadzących działalność
połowową, obiektów publicznych lub miejsc i środków transportu;
oraz
b) wszelkich informacji i dokumentów, które są potrzebne do
wypełniania ich zadań, w szczególności do dziennika połowowego,
deklaracji wyładunkowych, świadectw połowowych, deklaracji
przeładunkowej, dokumentów sprzedaży i innych istotnych
dokumentów;
Inspektorzy wspólnotowi nie mają żadnych uprawnień właściwych
policji czy organom ścigania poza terytorium ich państwa
członkowskiego pochodzenia lub poza wspólnotowymi wodami
państwa
podlegającymi
zwierzchnictwu
i jurysdykcji
członkowskiego pochodzenia.
Urzędnicy Komisji lub organu przez nią wyznaczonego, którzy
zostali wyznaczeni na inspektorów wspólnotowych, nie mają
żadnych uprawnień właściwych policji czy organom ścigania.
Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego artykułu są
przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.

N

Bez uszczerbku dla głównej odpowiedzialności nadbrzeżnego
państwa
członkowskiego,
państwa
członkowskie
mogą
przeprowadzać inspekcje statków rybackich pływających pod ich
banderą na wszystkich wodach wspólnotowych poza wodami
podlegającymi zwierzchnictwu innego państwa członkowskiego.

N

Art.
ust. 5

79

Art.
ust. 6

79

Art.
ust. 7

79

Art.
ust. 1

80

N

N

Art.
ust. 2

80

Art.
ust. 3

80

Art.
ust. 4

80

Art.
ust. 5

80

Państwa członkowskie mogą na statkach rybackich innego państwa
członkowskiego
przeprowadzać
zgodnie
z niniejszym
rozporządzeniem inspekcje dotyczące działalności połowowej na
wszystkich wodach wspólnotowych poza wodami podlegającymi
zwierzchnictwu innego państwa członkowskiego:
a) po uzyskaniu upoważnienia od danego nadbrzeżnego państwa
członkowskiego; lub
b) jeżeli przyjęto indywidualne programy kontroli i inspekcji zgodnie
z art. 95.

N

Państwo członkowskie jest upoważnione do przeprowadzania
inspekcji wspólnotowych statków rybackich pływających pod
banderą
innego
państwa
członkowskiego
na
wodach
międzynarodowych.
Państwo
członkowskie
może
przeprowadzać
inspekcje
wspólnotowych statków rybackich pływających pod jego banderą lub
pod banderą innego państwa członkowskiego na wodach państw
trzecich zgodnie z umowami międzynarodowymi.
Państwa członkowskie wyznaczają właściwy organ działający jako
punkt kontaktowy do celów niniejszego artykułu. Punkt kontaktowy
państw członkowskich działa 24 godziny na dobę.

N

N

T

Art. 112 .pkt
6 lit. d

Art. 112. 1. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa:
1)
jest odpowiedzialny za monitorowanie
działalności
połowowej
statków
rybackich za pomocą satelitarnego
systemu monitorowania statków, o
którym mowa w art. 9 ust. 1
rozporządzenia nr 1224/2009;
2)
zbiera, gromadzi i przetwarza dane w
zakresie wykonywania rybołówstwa
morskiego;
3)
realizuje
obowiązki
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej
dotyczące:
a) przypadkowych połowów waleni,
określone w rozporządzeniu nr
812/2004,
b)
programu krajowego, w tym
przekazywania sprawozdań, o których
mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia

4)

5)

6)

7)

8)

9)

nr 1380/2013;
umożliwia przekazywanie informacji,
o których mowa w art. 40 ust. 1
rozporządzenia nr 1005/2008, poprzez
stronę
internetową
urzędu
obsługującego tego ministra;
pełni funkcję organu, o którym mowa
w art. 5 ust. 5 rozporządzenia nr
1224/2009;
za pośrednictwem CMR:
a)
przyjmuje
uprzednie
powiadomienia,
o
których
mowa w art. 17 i art. 18
rozporządzenia nr 1224/2009,
b) przyjmuje uprzednie zgłoszenia, o
których mowa w art. 17
rozporządzenia nr 1098/2007,
c) wykonuje obowiązki państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej
w
zakresie
powiadomienia o wejściu do
portu
statku
rybackiego
i
wyładunku w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej,
d)
realizuje
zadania
punktu
kontaktowego, o którym mowa w
art. 80 ust. 5 rozporządzenia nr
1224/2009,
e)
monitoruje i dokonuje kontroli
danych, o którym mowa w art.
19 rozporządzenia nr 404/2011;
zatwierdza świadectwa połowowe, w
przypadkach, o których mowa w art.
15 ust. 1 rozporządzenia nr
1005/2008;
wyznacza obserwatorów kontroli, o
których mowa w art. 93 ust. 2
rozporządzenia nr 404/2011;
przekazuje informacje, o których

mowa w art. 34 rozporządzenia nr
1224/2009.
2. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji,
zatwierdzenia świadectwa połowowego, o
którym mowa w ust. 1 pkt 7, w przypadku
niezgodności danych zawartych w tym
świadectwie z danymi zawartymi w
elektronicznym
systemie
raportowania
połowów.

Art.
ust. 1

81

Art.
ust. 2

81

Art.
ust. 3

Art. 82

81

Decyzje
w sprawie
wniosków
o upoważnienie
państwa
członkowskiego do przeprowadzania inspekcji na statkach rybackich
na wodach wspólnotowych niepodlegających jego zwierzchnictwu
lub jurysdykcji, o czym mowa w art. 80 ust. 2 lit. a), podejmowane są
przez odnośne nadbrzeżne państwo członkowskie w terminie
12 godzin od złożenia wniosku lub w odpowiednim terminie, jeżeli
powodem złożenia wniosku jest pościg rozpoczęty na wodach
państwa członkowskiego przeprowadzającego inspekcję.
Państwo członkowskie składające wniosek jest niezwłocznie
informowane o podjętej decyzji. Decyzje są również przekazywane
Komisji lub wyznaczonemu przez nią organowi.
Wnioski o upoważnienie są odrzucane całkowicie lub częściowo
jedynie w stopniu, w jakim jest to konieczne z istotnych przyczyn.
Odmowy i ich powody są niezwłocznie przesyłane do państwa
członkowskiego składającego wniosek i do Komisji lub
wyznaczonego przez nią organu.
Jeżeli informacje zebrane podczas inspekcji lub wszelkie inne
odpowiednie dane wskazują na to, że nastąpiło naruszenie przepisów
wspólnej polityki rybołówstwa, urzędnik:
a) odnotowuje domniemane naruszenie w sprawozdaniu z inspekcji;
b) podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić
zabezpieczenie dowodów odnoszących się do takiego domniemanego
naruszenia;
c) niezwłocznie przekazuje sprawozdanie z inspekcji właściwemu
organowi, któremu podlega;
d) informuje osobę fizyczną lub prawną podejrzaną o dopuszczenie
się naruszenia lub która została przyłapana na dopuszczaniu się
naruszenia, że naruszenie przepisów skutkuje przyznaniem

N

N

N

T

Art. 120

Art. 120. 1.
Po
zakończeniu
czynności
kontrolnych
inspektor
rybołówstwa morskiego sporządza protokół,
który zawiera w szczególności:
1)
datę jego sporządzenia;
2)
imię i nazwisko wykonującego
czynności kontrolne;
3)
dane
dotyczące
podmiotu
kontrolowanego;
4)
oznaczenie miejsca kontroli, a w
przypadku kontroli statku rybackiego

odpowiedniej liczby punktów zgodnie z art. 92. Informacja ta zostaje
odnotowana w sprawozdaniu z inspekcji.

Art.
ust. 1

83

Jeżeli w następstwie inspekcji przeprowadzonej zgodnie z art. 80
wykryto
naruszenie
przepisów,
państwo
członkowskie
przeprowadzające inspekcję niezwłocznie przedstawia skrócone
sprawozdanie z inspekcji nadbrzeżnemu państwu członkowskiemu
lub, w przypadku inspekcji poza wodami wspólnotowymi, państwu
członkowskiemu bandery danego statku rybackiego. Pełne
z inspekcji
zostaje
przedstawione
państwu
sprawozdanie
nadbrzeżnemu i państwu członkowskiemu bandery w terminie 15 dni
od daty przeprowadzenia inspekcji.

oznakę rybacką tego statku;
opis czynności kontrolnych;
stwierdzone naruszenia przepisów o
rybołówstwie morskim.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1,
podpisują inspektor rybołówstwa morskiego
oraz podmiot kontrolowany albo inna osoba
upoważniona do występowania w imieniu
tego podmiotu.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2,
ma prawo wnieść zastrzeżenia do treści
protokołu w terminie 7 dni od dnia
przedłożenia mu protokołu do podpisu.
4. W protokole umieszcza się
informację o braku zastrzeżeń albo o
wniesionych zastrzeżeniach lub o odmowie
podpisania protokołu.
5. W razie uwzględnienia zastrzeżeń
inspektor rybołówstwa morskiego uzupełnia
protokół.
6. Odmowa podpisania protokołu
przez podmiot kontrolowany nie stanowi
przeszkody do podpisania protokołu przez
inspektora.
7. Protokół sporządza się w dwóch
egzemplarzach, z których jeden przekazuje
się podmiotowi kontrolowanemu.
5)
6)

N

Art.
ust. 2

Art.
ust. 1

Art.
ust. 2

83

84

84

Nadbrzeżne państwo członkowskie lub, w przypadku inspekcji poza
wodami wspólnotowymi, państwo członkowskie bandery danego
statku rybackiego podejmuje wszelkie odpowiednie środku
w związku z naruszeniem, o którym mowa w ust. 1.
Państwo członkowskie bandery lub nadbrzeżne państwo
członkowskie, na którego wodach statek rybacki jest podejrzewany o:
a) niezgodne z prawdą odnotowanie połowów stad objętych planem
wieloletnim, wynoszących powyżej 500 kg lub 10 %, obliczanych
jako odsetek wartości wykazanych w dzienniku połowowym,
w zależności od tego, która wartość jest większa; lub
b) dopuszczanie się jednego z poważnych naruszeń przepisów,
o których mowa w art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 lub
w art. 90 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, w ciągu jednego roku od
dopuszczenia się pierwszego poważnego naruszenia przepisów;
może zażądać – obok podjęcia środków, o których mowa w rozdziale
IX rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 – by statek
rybackinatychmiast udał się do portu, tak aby można było
przeprowadzić pełne postępowanie wyjaśniające.

N

T

Art. 117 ust.
1

Nadbrzeżne państwo członkowskie informuje – natychmiast
i zgodnie z procedurami określonymi w jego ustawodawstwie
krajowym – państwo członkowskie bandery o postępowaniu
wyjaśniającym, o którym mowa w ust. 1.

T

Art. 117 ust.
1

zachodzi
Art. 117. 1. Jeżeli
uzasadnione
podejrzenie
naruszenia
przepisów o rybołówstwie morskim,
inspektor rybołówstwa morskiego może
zatrzymać i skontrolować oraz doprowadzić
do portu znajdującego się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej statek rybacki o
obcej przynależności znajdujący się na
polskich
obszarach
morskich
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. O zatrzymaniu i doprowadzeniu
statku rybackiego o obcej przynależności do
portu znajdującego się na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
inspektor
rybołówstwa
morskiego
zawiadamia
okręgowego
inspektora
rybołówstwa
morskiego, który niezwłocznie przekazuje tę
informację właściwemu organowi państwa
bandery tego statku.
Art. 117. 1. Jeżeli
zachodzi
uzasadnione
podejrzenie
naruszenia
przepisów o rybołówstwie morskim,
inspektor rybołówstwa morskiego może
zatrzymać i skontrolować oraz doprowadzić
do portu znajdującego się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej statek rybacki o
obcej przynależności znajdujący się na
polskich
obszarach
morskich
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. O zatrzymaniu i doprowadzeniu
statku rybackiego o obcej przynależności do
portu znajdującego się na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
inspektor

rybołówstwa
morskiego
zawiadamia
okręgowego
inspektora
rybołówstwa
morskiego, który niezwłocznie przekazuje tę
informację właściwemu organowi państwa
bandery tego statku.
Art.
ust. 3

84

Art.
ust. 4

84

Art. 85

Art.
ust. 1

Art.
ust. 2

Art. 87

86

86

Urzędnicy mogą pozostać na pokładzie statku rybackiego do czasu
podjęcia pełnego postępowania wyjaśniającego, o którym mowa
w ust. 1.
Kapitan statku rybackiego, o którym mowa w ust. 1, wstrzymuje
wszelką działalność połowową i udaje się do portu, jeżeli tego od
niego zażądano.
Bez uszczerbku dla art. 83 ust. 2 i art. 86, w przypadku stwierdzenia
naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa podczas lub po
inspekcji
właściwe
organy
państwa
członkowskiego
przeprowadzającego inspekcję podejmują, zgodnie z tytułem VIII,
odpowiednie środki przeciwko kapitanowi danego statku lub
przeciwko innej osobie prawnej lub fizycznej odpowiedzialnej za to
naruszenie.
Państwo członkowskie na terytorium lub wodach, na których odkryto
naruszenie przepisów, może przekazać postępowanie związane z tym
naruszeniem właściwym organom państwa członkowskiego bandery
lub państwa członkowskiego, którego obywatelem jest sprawca
naruszenia przepisów, za zgodą tego państwa i pod warunkiem że
w wyniku przekazania istnieją większe szanse na osiągnięcie skutku,
o którym mowa w art. 89 ust. 2.
Państwo członkowskie bandery może przekazać postępowanie
związane z tym naruszeniem przepisów właściwym organom
państwa członkowskiego przeprowadzającego inspekcję za zgodą
danego państwa członkowskiego i pod warunkiem że w wyniku
przekazania istnieją większe szanse na osiągnięcie skutku, o którym
mowa w art. 89 ust. 2.
Państwa członkowskie podejmują wszelkie odpowiednie środki
w odniesieniu do wszelkich naruszeń przepisów wykrytych przez
inspektorów wspólnotowych na wodach podlegających ich
zwierzchnictwu lub jurysdykcji lub na statku rybackim pływającym
pod ich banderą.

N

N

T

DZIAŁ V
Kary
pieniężne

Art. 122 - 139

DZIAŁ V
Kary
pieniężne

Art. 122 - 139

N

N

T

Art.
ust. 1

88

Art.
ust. 2

88

Art.
ust. 3

Art.
ust. 1

88

89

Art.
ust. 2

89

Art.
ust. 3

89

Art.
ust. 4

89

Jeżeli państwo członkowskie wyładunku lub przeładunku nie jest
państwem członkowskim bandery, a jego właściwe organy nie
podejmą odpowiednich działań przeciw osobom fizycznym lub
prawnym odpowiedzialnym za naruszenia przepisów lub nie
przekażą postępowania zgodnie z art. 86, ilości nielegalnie
wyładowane lub przeładowane mogą zostać wliczone do kwoty
państwa członkowskiego wyładunku lub przeładunku.
Ilość ryb, która ma zostać wliczona do kwoty państwa
członkowskiego wyładunku lub przeładunku, ustalana jest zgodnie
z procedurą, o której mowa w art. 119, po konsultacjach Komisji
z dwoma danymi państwami członkowskimi.
Jeżeli państwo członkowskie wyładunku lub przeładunku nie
dysponuje już odpowiednią kwotą, zastosowanie mają przepisy
art. 37. W tym celu ilości nielegalnie wyładowanych lub
przeładowanych ryb uznaje się za odpowiednik wielkości szkody
poniesionej przez państwo członkowskie bandery, jak to określono
w wymienionym artykule.
Państwa członkowskie zapewniają systematyczne podejmowanie
odpowiednich środków, łącznie ze wszczynaniem postępowania
administracyjnego lub karnego, zgodnie z ich prawem krajowym,
przeciwko osobom fizycznym lub prawnym podejrzanym o złamanie
przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.
Łączny poziom kar i kar dodatkowych oblicza się – zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa krajowego – w taki sposób, by
zadbać
o skuteczne
pozbawienie
podmiotów,
które
są
odpowiedzialne za naruszenia, korzyści ekonomicznych uzyskanych
w wyniku dopuszczenia się tych naruszeń, bez uszczerbku dla
uznanego prawa do wykonywania zawodu. Kary te mają również
powodować skutki proporcjonalne do wagi takiego naruszenia
przepisów i mają skutecznie odstraszać od dopuszczania się tego
rodzaju naruszeń przepisów.
Państwa członkowskie mogą stosować system, zgodnie z którym
grzywna jest proporcjonalna do obrotów osoby prawnej lub do
uzyskanej lub oczekiwanej korzyści finansowej płynącej z naruszenia
przepisów.
W przypadku naruszenia przepisów właściwe organy państwa
członkowskiego
sprawującego
jurysdykcję
powiadamiają,
niezwłocznie i zgodnie z procedurami obowiązującymi w ich prawie
krajowym, państwa członkowskie bandery, państwo członkowskie,

N

N

N

N

T

DZIAŁ V
Kary
pieniężne

Art. 122 - 139

N

T

Art. 117 ust.
2

Art. 117. 1. Jeżeli
zachodzi
uzasadnione
podejrzenie
naruszenia
przepisów o rybołówstwie morskim,

którego obywatelem jest sprawca naruszenia przepisów, lub każde
inne państwo członkowskie zainteresowane działaniami następczymi
o postępowaniu administracyjnym, karnym lub innych podjętych
środkach oraz o ostatecznym orzeczeniu w sprawie takiego
naruszenia przepisów, w tym o liczbie punktów przyznanych zgodnie
z art. 92.

Art.
ust. 1

90

Art.
ust. 2

90

inspektor rybołówstwa morskiego może
zatrzymać i skontrolować oraz doprowadzić
do portu znajdującego się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej statek rybacki o
obcej przynależności znajdujący się na
polskich
obszarach
morskich
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. O zatrzymaniu i doprowadzeniu
statku rybackiego o obcej przynależności do
portu znajdującego się na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
inspektor
rybołówstwa
morskiego
zawiadamia
okręgowego
inspektora
rybołówstwa
morskiego, który niezwłocznie przekazuje tę
informację właściwemu organowi państwa
bandery tego statku.

1. W uzupełnieniu art. 42 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008
następujące działania są również uznawane za poważne naruszenia
do celów niniejszego rozporządzenia w zależności od wagi danego
naruszenia, którą określa właściwy organ państwa członkowskiego,
biorąc pod uwagę takie kryteria, jak charakter szkody, jej wartość,
sytuacja ekonomiczna sprawcy naruszenia i rozmiar naruszenia lub
jego powtarzalność:
a) nieprzekazanie deklaracji wyładunkowej lub dokumentu
sprzedaży, gdy wyładunek połowu nastąpił w porcie państwa
trzeciego;
b) manipulowanie przy silniku mające na celu zwiększenie jego
mocy ponad maksymalną ciągłą moc silnika zgodną z certyfikatem
silnika;
c) niewyładowanie gatunków objętych kwotą, złowionych podczas
operacji połowowej, chyba że taki wyładunek byłby sprzeczny
z obowiązkami przewidzianymi w przepisach wspólnej polityki
rybołówstwa, na łowiskach lub w strefach połowowych, w których
mają zastosowanie te przepisy.

N

Państwa członkowskie dbają o to, by osoba fizyczna, która dopuściła
się poważnego naruszenia przepisów, lub osoba prawna uznana za
odpowiedzialną za poważne naruszenie przepisów podlegała

T

Art. 133

Art. 133. 1.
Kto
dopuścił
się
poważnego naruszenia przepisów WPR, o

skutecznym,
proporcjonalnym
i odstraszającym
karom
administracyjnym, zgodnie z wykazem kar i środków, o którym
mowa w rozdziale IX rozporządzenia (WE) nr 1005/2008.

którym mowa w art. 42 ust. 1
rozporządzenia nr 1005/2008 lub w art. 90
ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, podlega
karze
pieniężnej
w
wysokości
pięciokrotności
wartości
produktów
rybołówstwa pozyskanych w wyniku
popełnienia poważnego naruszenia, która
jest ustalana na podstawie średniej ceny
rynkowej danego gatunku organizmów
morskich wynikającej z elektronicznego
systemu raportowania połowów na dzień
popełnienia naruszenia, a jeżeli w tym
systemie brak jest średniej ceny rynkowej na
dzień popełnienia naruszenia bierze się pod
uwagę średnią cenę rynkową wynikającą z
tego systemu na dzień najbliższy przed
dniem, w którym popełniono naruszenie.
2. Kto w okresie 5 kolejnych lat
dopuścił się co najmniej dwukrotnie
poważnego naruszenia przepisów WPR, o
których mowa w ust. 1, podlega karze
pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż
ośmiokrotność
wartości
produktów
rybołówstwa pozyskanych w wyniku
popełnienia poważnego naruszenia i
nieprzekraczającej dwudziestokrotności tej
wartości, która jest ustalana na podstawie
średniej ceny rynkowej danego gatunku
organizmów morskich wynikającej z
elektronicznego
systemu
raportowania
połowów na dzień popełnienia naruszenia, a
jeżeli w tym systemie brak jest średniej ceny
rynkowej na dzień popełnienia naruszenia
bierze się pod uwagę średnią cenę rynkową
wynikającą z tego systemu na dzień
najbliższy dniu przed dniem, w którym
popełniono naruszenie.
3. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa,
mając
na
uwadze

powtarzalność naruszeń przepisów WPR,
ich wpływ na stan żywych zasobów morza i
ekosystemu morskiego, osiągnięte korzyści
finansowe powstałe w wyniku naruszeń i ich
społeczną szkodliwość określi, w drodze
rozporządzenia, wysokość kar pieniężnych
za poważne naruszenia przepisów WPR nie
mniejszą
niż
wartość
produktów
rybołówstwa pozyskanych w wyniku
popełnienia poważnego naruszenia i
nieprzekraczającą dwudziestokrotności tej
wartości, która jest ustalana na podstawie
średniej ceny rynkowej danego gatunku
organizmów morskich wynikającej z
elektronicznego
systemu
raportowania
połowów na dzień popełnienia naruszenia, a
jeżeli w tym systemie brak jest średniej ceny
rynkowej na dzień popełnienia naruszenia
bierze się pod uwagę średnią cenę rynkową
wynikającą z tego systemu na dzień
najbliższy przed dniem, w którym
popełniono naruszenie.

Art.
ust. 3

90

Art.
ust. 4

90

Art.
ust. 5

90

Art.
ust. 6

90

Art. 91

Bez uszczerbku dla art. 44 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008,
państwa członkowskie nakładają karę, która musi być skutecznie
odstraszająca i w odpowiednich przypadkach wyliczana na podstawie
wartości
produktów
rybołówstwa
uzyskanych
w wyniku
dopuszczenia się poważnego naruszenia.
Przy ustalaniu wysokości kary państwa członkowskie biorą również
pod uwagę wartość szkody wyrządzonej danym zasobom rybnym
i środowisku morskiemu.
Państwa członkowskie mogą również, lub alternatywnie, stosować
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje karne.

T

Kary określone w niniejszym rozdziale mogą być stosowane
w połączeniu z innymi karami lub środkami, w szczególności z tymi,
które opisano w art. 45 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008.
Państwa członkowskie podejmują natychmiastowe środki mające na
celu powstrzymanie przed dalszym nielegalnym postępowaniem

N

j.w.

j.w.

N

N

T

Art. 133

Art. 133. 1.
Kto
dopuścił
się
poważnego naruszenia przepisów WPR, o

kapitanów statków rybackich lub innych osób fizycznych lub osób
prawnych ujętych na gorącym uczynku stanowiącym poważne
naruszenie w rozumieniu art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008.

którym mowa w art. 42 ust. 1
rozporządzenia nr 1005/2008 lub w art. 90
ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, podlega
karze
pieniężnej
w
wysokości
pięciokrotności
wartości
produktów
rybołówstwa pozyskanych w wyniku
popełnienia poważnego naruszenia, która
jest ustalana na podstawie średniej ceny
rynkowej danego gatunku organizmów
morskich wynikającej z elektronicznego
systemu raportowania połowów na dzień
popełnienia naruszenia, a jeżeli w tym
systemie brak jest średniej ceny rynkowej na
dzień popełnienia naruszenia bierze się pod
uwagę średnią cenę rynkową wynikającą z
tego systemu na dzień najbliższy przed
dniem, w którym popełniono naruszenie.
2. Kto w okresie 5 kolejnych lat
dopuścił się co najmniej dwukrotnie
poważnego naruszenia przepisów WPR, o
których mowa w ust. 1, podlega karze
pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż
ośmiokrotność
wartości
produktów
rybołówstwa pozyskanych w wyniku
popełnienia poważnego naruszenia i
nieprzekraczającej dwudziestokrotności tej
wartości, która jest ustalana na podstawie
średniej ceny rynkowej danego gatunku
organizmów morskich wynikającej z
elektronicznego
systemu
raportowania
połowów na dzień popełnienia naruszenia, a
jeżeli w tym systemie brak jest średniej ceny
rynkowej na dzień popełnienia naruszenia
bierze się pod uwagę średnią cenę rynkową
wynikającą z tego systemu na dzień
najbliższy dniu przed dniem, w którym
popełniono naruszenie.
3. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa,
mając
na
uwadze

powtarzalność naruszeń przepisów WPR,
ich wpływ na stan żywych zasobów morza i
ekosystemu morskiego, osiągnięte korzyści
finansowe powstałe w wyniku naruszeń i ich
społeczną szkodliwość określi, w drodze
rozporządzenia, wysokość kar pieniężnych
za poważne naruszenia przepisów WPR nie
mniejszą
niż
wartość
produktów
rybołówstwa pozyskanych w wyniku
popełnienia poważnego naruszenia i
nieprzekraczającą dwudziestokrotności tej
wartości, która jest ustalana na podstawie
średniej ceny rynkowej danego gatunku
organizmów morskich wynikającej z
elektronicznego
systemu
raportowania
połowów na dzień popełnienia naruszenia, a
jeżeli w tym systemie brak jest średniej ceny
rynkowej na dzień popełnienia naruszenia
bierze się pod uwagę średnią cenę rynkową
wynikającą z tego systemu na dzień
najbliższy przed dniem, w którym
popełniono naruszenie.
Państwa członkowskie stosują w odniesieniu do poważnych
naruszeń, o których mowa w art. 42 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE)
nr 1005/2008, system punktów, na którego podstawie właścicielowi
licencji połowowej przyznaje się odpowiednią liczbę punktów za
naruszenie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.

Art.
ust. 1
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Art. 86 ust.1

Art. 86. 1.
Okręgowy
inspektor
rybołówstwa morskiego przyznaje, w drodze
decyzji, na dany statek rybacki armatorowi
tego statku wykonującemu rybołówstwo
komercyjne punkty, o których mowa w art.
126 ust. 1 rozporządzenia nr 404/2011, za
poważne naruszenia przepisów WPR, o
których mowa w art. 42 ust. 1 lit. a
rozporządzenia nr 1005/2008, zwane dalej
„punktami za poważne naruszenia”.
2. Punkty za poważne naruszenia
przyznaje się armatorowi statku rybackiego
w liczbie określonej w załączniku XXX do
rozporządzenia nr 404/2011.
3. W przypadku gdy podmiotem, o

którym mowa w art. 92 ust. 2
rozporządzenia nr 1224/2009, jest kapitan
statku rybackiego, okręgowy inspektor
rybołówstwa morskiego przyznaje, w drodze
decyzji, punkty za poważne naruszenia
również temu kapitanowi.
4. Punkty za poważne naruszenia
przyznaje się kapitanowi statku rybackiego
w liczbie określonej w załączniku XXX do
rozporządzenia nr 404/2011.
5. W decyzjach, o których mowa w
ust. 1 i 3,
rozstrzyga się również o
wymierzeniu kary pieniężnej za poważne
naruszenia przepisów WPR.
6. Decyzjom, o których mowa w ust. 1
i 3,
w części dotyczącej przyznania
punktów za poważne naruszenia, nadaje się
rygor natychmiastowej wykonalności.
7. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa, mając na uwadze art. 3 ust. 2
rozporządzenia nr 1005/2008, powtarzalność
naruszeń przepisów WPR, ich wpływ na
stan żywych zasobów morza i ekosystemu
morskiego, osiągnięte korzyści finansowe
powstałe w wyniku naruszeń i ich społeczną
szkodliwość
określi,
w
drodze
rozporządzenia kryteria, na podstawie
których okręgowy inspektor rybołówstwa
morskiego będzie dokonywał oceny wagi
stwierdzonego naruszenia przepisów WPR,
w celu ustalenia, czy naruszenie ma
poważny charakter.

Art.
ust. 2

92

Jeżeli osoba fizyczna dopuściła się poważnego naruszenia przepisów
wspólnej polityki rybołówstwa lub osoba prawna została uznana za
odpowiedzialną za takie naruszenie, właścicielowi licencji
połowowej zostaje przyznana odpowiednia liczba punktów za
naruszenie przepisów. Przyznane punkty są przenoszone na każdego
przyszłego właściciela licencji połowowej dla danego statku

N

rybackiego, jeżeli statek jest sprzedawany, przekazywany lub
w jakikolwiek inny sposób zmienia się jego właściciel po dacie
popełnienia naruszenia. Właściciel licencji połowowej ma prawo do
skorzystania z postępowania odwoławczego zgodnie z prawem
krajowym.
Jeżeli całkowita liczba punktów jest równa określonej liczbie
punktów lub jest wyższa od tej liczby, licencja połowowa zostaje
automatycznie zawieszona na okres co najmniej dwóch miesięcy.
Okres ten wynosi cztery miesiące, jeżeli licencja połowowa zostaje
zawieszona po raz drugi, osiem miesięcy, jeżeli licencja połowowa
zostaje zawieszona po raz trzeci, i jeden rok – jeżeli licencja
połowowa zostaje zawieszona po raz czwarty w wyniku przyznania
właścicielowi licencji określonej liczby punktów. Jeżeli określona
liczba punktów zostaje przyznana właścicielowi po raz piąty, licencję
połowową cofa się na stałe.

Art.
ust. 3
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Art. 89 ust.1

Art. 89. 1.
W
przypadku
zgromadzenia
przez
kapitana
statku
rybackiego:
1)
liczby punktów, o której mowa w art.
129 ust. 1 rozporządzenia nr
404/2011, nie może on pełnić funkcji
kapitana statku rybackiego, przez
odpowiednie okresy wskazane w art.
92 ust. 3 rozporządzenia nr
1224/2009, z tym że okres, o którym
mowa w art. 92 ust. 3 zdanie pierwsze
wynosi 2 miesiące;
2)
liczby punktów, o której mowa w art.
129 ust. 2 rozporządzenia nr
404/2011, nie może on pełnić funkcji
kapitana statku rybackiego przez
okres 2 kolejnych lat od dnia wydania
decyzji w sprawie przyznania
punktów za poważne naruszenia.
2. Okręgowy inspektor rybołówstwa
morskiego niezwłocznie informuje dyrektora
urzędu morskiego, który wydał kapitanowi
statku rybackiego dokument kwalifikacyjny
uprawniający do zajmowania stanowiska
kapitana, o zebraniu przez tego kapitana
odpowiedniej liczby punktów za poważne
naruszenia, o których mowa w ust. 1, oraz
zwraca się o umieszczenie kapitana na liście,
o której mowa w art. 72 ust. 8 ustawy z dnia
18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie
morskim, wskazując jednocześnie termin, do
którego obowiązuje zakaz pełnienia funkcji
kapitana statku rybackiego.

3. Okres zakazu pełnienia funkcji kapitana
statku rybackiego rozpoczyna się z dniem
doręczenia decyzji o przyznaniu punktów za
poważne naruszenia, na skutek której
doszło do zgromadzenia odpowiedniej
liczby punktów, o której mowa w ust. 1.
Art.
ust. 4

92

Art.
ust. 5

92

Art.
ust. 6

92

Jeżeli właściciel licencji połowowej nie dopuści się innego
poważnego naruszenia przepisów w okresie trzech lat od daty
ostatniego poważnego naruszenia, wszystkie punkty przypisane do
licencji połowowej anuluje się.
Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego artykułu są
przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.

N

Państwa członkowskie ustanawiają również system punktów, na
którego podstawie kapitanowi statku przyznaje się odpowiednią
liczbę punktów za poważne naruszenie przepisów wspólnej polityki
rybołówstwa, którego się dopuścił.

T
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Art. 86 - 90

Art. 86. 1.
Okręgowy
inspektor
rybołówstwa morskiego przyznaje, w drodze
decyzji, na dany statek rybacki armatorowi
tego statku wykonującemu rybołówstwo
komercyjne punkty, o których mowa w art.
126 ust. 1 rozporządzenia nr 404/2011, za
poważne naruszenia przepisów WPR, o
których mowa w art. 42 ust. 1 lit. a
rozporządzenia nr 1005/2008, zwane dalej
„punktami za poważne naruszenia”.
2. Punkty za poważne naruszenia
przyznaje się armatorowi statku rybackiego
w liczbie określonej w załączniku XXX do
rozporządzenia nr 404/2011.
3. W przypadku gdy podmiotem, o
którym mowa w art. 92 ust. 2
rozporządzenia nr 1224/2009, jest kapitan
statku rybackiego, okręgowy inspektor
rybołówstwa morskiego przyznaje, w drodze
decyzji, punkty za poważne naruszenia
również temu kapitanowi.
4. Punkty za poważne naruszenia
przyznaje się kapitanowi statku rybackiego
w liczbie określonej w załączniku XXX do
rozporządzenia nr 404/2011.

5. W decyzjach, o których mowa w
ust. 1 i 3,
rozstrzyga się również o
wymierzeniu kary pieniężnej za poważne
naruszenia przepisów WPR.
6. Decyzjom, o których mowa w ust. 1
i 3,
w części dotyczącej przyznania
punktów za poważne naruszenia, nadaje się
rygor natychmiastowej wykonalności.
7. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa, mając na uwadze art. 3 ust. 2
rozporządzenia nr 1005/2008, powtarzalność
naruszeń przepisów WPR, ich wpływ na
stan żywych zasobów morza i ekosystemu
morskiego, osiągnięte korzyści finansowe
powstałe w wyniku naruszeń i ich społeczną
szkodliwość
określi,
w
drodze
rozporządzenia kryteria, na podstawie
których okręgowy inspektor rybołówstwa
morskiego będzie dokonywał oceny wagi
stwierdzonego naruszenia przepisów WPR,
w celu ustalenia, czy naruszenie ma
poważny charakter.
Art. 87. 1.
Tworzy
się
rejestr
naruszeń przepisów WPR, zwany dalej
„rejestrem naruszeń”.
2. Rejestr naruszeń prowadzi, w
formie elektronicznej, minister właściwy do
spraw rybołówstwa.
3. Rejestr naruszeń zawiera:
1)
imię i nazwisko albo nazwę armatora
statku rybackiego i kapitana statku
rybackiego, przy użyciu którego
dokonano
naruszenia
przepisów
WPR;
2)
numer CFR i oznakę rybacką statku
rybackiego, przy użyciu którego
dokonano
naruszenia
przepisów
WPR;

3)
4)

rodzaj naruszenia przepisów WPR;
liczbę przyznanych punktów za
poważne naruszenia;
5)
wysokość
kar
pieniężnych
wymierzonych
za
dokonane
naruszenia przepisów WPR.
4. Dane zgromadzone w rejestrze
naruszeń
udostępnia
się
organom
administracji
rządowej,
sądom
i
prokuraturom oraz instytucjom realizującym
zadania wynikające z wdrażania funduszy
Unii Europejskiej, w zakresie niezbędnym
do wykonywania ich zadań ustawowych.
5. Na wniosek:
1)
właściciela statku rybackiego albo
armatora tego statku udostępnia się
dane dotyczące rodzaju naruszeń
przepisów WPR dokonanych przy
użyciu tego statku oraz dane
dotyczące liczby punktów za poważne
naruszenia;
2)
kapitana statku rybackiego udostępnia
się dane dotyczące liczby punktów
oraz wysokości kar pieniężnych
przyznanych
mu
za
poważne
naruszenia.
Art. 88. W przypadku gdy podczas
jednej kontroli inspektor rybołówstwa
morskiego stwierdzi dokonanie przez
kapitana statku rybackiego co najmniej
dwóch poważnych naruszeń przepisów
WPR, liczba punktów łącznie przyznanych
temu kapitanowi wynosi nie więcej niż 12.
Art. 89. 1.
W
przypadku
zgromadzenia
przez
kapitana
statku
rybackiego:
1)
liczby punktów, o której mowa w art.
129 ust. 1 rozporządzenia nr

404/2011, nie może on pełnić funkcji
kapitana statku rybackiego, przez
odpowiednie okresy wskazane w art.
92 ust. 3 rozporządzenia nr
1224/2009, z tym że okres, o którym
mowa w art. 92 ust. 3 zdanie pierwsze
wynosi 2 miesiące;
2)
liczby punktów, o której mowa w art.
129 ust. 2 rozporządzenia nr
404/2011, nie może on pełnić funkcji
kapitana statku rybackiego przez
okres 2 kolejnych lat od dnia wydania
decyzji w sprawie przyznania
punktów za poważne naruszenia.
2. Okręgowy inspektor rybołówstwa
morskiego niezwłocznie informuje dyrektora
urzędu morskiego, który wydał kapitanowi
statku rybackiego dokument kwalifikacyjny
uprawniający do zajmowania stanowiska
kapitana, o zebraniu przez tego kapitana
odpowiedniej liczby punktów za poważne
naruszenia, o których mowa w ust. 1, oraz
zwraca się o umieszczenie kapitana na liście,
o której mowa w art. 72 ust. 8 ustawy z dnia
18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie
morskim, wskazując jednocześnie termin, do
którego obowiązuje zakaz pełnienia funkcji
kapitana statku rybackiego.
3. Okres zakazu pełnienia funkcji
kapitana statku rybackiego rozpoczyna się z
dniem doręczenia decyzji o przyznaniu
punktów za poważne naruszenia, na skutek
której doszło do zgromadzenia odpowiedniej
liczby punktów, o której mowa w ust. 1.
Art. 90. 1. W przypadku gdy w
okresie 3 kolejnych lat od dnia doręczenia
decyzji o przyznaniu punktów za poważne
naruszenia kapitanowi, kapitan ten nie

dokonana kolejnego poważnego naruszenia
przepisów WPR, z rejestru naruszeń
wykreśla się wszystkie punkty przyznane
temu kapitanowi za poważne naruszenia.
2. W przypadku wykreślenia z rejestru
naruszeń określonej liczby punktów
przyznanych na statek rybacki armatorowi
tego statku albo jego kapitanowi, z tego
rejestru wykreśla się równocześnie tę samą
liczbę punktów za te same poważne
naruszenia odpowiednio armatorowi i
kapitanowi tego statku.
Państwa członkowskie zapisują w rejestrze krajowym wszelkie
naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, których
dopuściły się statki pływające pod ich banderą lub ich obywatele,
łącznie z nałożonymi na nie karami i przyznaną im liczbą punktów.
Naruszenia, których dopuściły się statki rybackie pływające pod ich
banderą lub ich obywatele, będące przedmiotem sprawy o naruszenie
przepisów w innych państwach członkowskich, są również
rejestrowane przez państwa członkowskie w ich krajowych rejestrach
naruszeń przepisów, po otrzymaniu powiadomienia o ostatecznym
orzeczeniu wydanym przez państwo członkowskie sprawujące
jurysdykcję, zgodnie z art. 90.
Art.
ust. 1
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Art. 87

Art. 87. 1.
Tworzy
się
rejestr
naruszeń przepisów WPR, zwany dalej
„rejestrem naruszeń”.
2. Rejestr naruszeń prowadzi, w
formie elektronicznej, minister właściwy do
spraw rybołówstwa.
3. Rejestr naruszeń zawiera:
1)
imię i nazwisko albo nazwę armatora
statku rybackiego i kapitana statku
rybackiego, przy użyciu którego
dokonano
naruszenia
przepisów
WPR;
2)
numer CFR i oznakę rybacką statku
rybackiego, przy użyciu którego
dokonano
naruszenia
przepisów
WPR;
3)
rodzaj naruszenia przepisów WPR;
4)
liczbę przyznanych punktów za
poważne naruszenia;
5)
wysokość
kar
pieniężnych
wymierzonych
za
dokonane
naruszenia przepisów WPR.
4. Dane zgromadzone w rejestrze
naruszeń
udostępnia
się
organom
administracji
rządowej,
sądom
i

prokuraturom oraz instytucjom realizującym
zadania wynikające z wdrażania funduszy
Unii Europejskiej, w zakresie niezbędnym
do wykonywania ich zadań ustawowych.
5. Na wniosek:
1)
właściciela statku rybackiego albo
armatora tego statku udostępnia się
dane dotyczące rodzaju naruszeń
przepisów WPR dokonanych przy
użyciu tego statku oraz dane
dotyczące liczby punktów za poważne
naruszenia;
2)
kapitana statku rybackiego udostępnia
się dane dotyczące liczby punktów
oraz wysokości kar pieniężnych
przyznanych
mu
za
poważne
naruszenia.

Art.
ust. 2

Art.
ust. 3

Art.
ust. 4

Art. 94
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Przy podejmowaniu działań w sprawie naruszenia przepisów
wspólnej polityki rybołówstwa państwo członkowskie może zwrócić
się do innych państw członkowskich o dostarczenie informacji
zawartych w ich krajowych rejestrach statków rybackich i osób
podejrzewanych o dopuszczenie się danego naruszenia przepisów lub
ujętych na gorącym uczynku stanowiącym dane naruszenie.
Gdy państwo członkowskie zwraca się do innego państwa
członkowskiego o udzielenie informacji związanych ze środkami
podjętymi w sprawie naruszenia przepisów, to drugie państwo
członkowskie może udzielić odpowiednich informacji na temat
odnośnych statków rybackich i osób.
Dane zawarte w krajowym rejestrze naruszeń przepisów
przechowywane są tak długo jak to konieczne do celów niniejszego
rozporządzenia, ale zawsze przez co najmniej trzy lata kalendarzowe,
licząc od roku następującego po roku, w którym informacja została
zapisana.
Państwa członkowskie mogą realizować, we współpracy ze sobą i ze
swojej własnej inicjatywy, programy kontroli, inspekcji i nadzoru
działalności połowowej.

N

N

N
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Art.
ust.1

95

Art.
ust.2

95

Art.
ust.3

95

Art.
ust.4

Art.
ust.1

95
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Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119, oraz w porozumieniu
z danymi państwami członkowskimi Komisja może określić łowiska,
które będą przedmiotem indywidualnych programów kontroli
i inspekcji.
Indywidualne programy kontroli i inspekcji, o których mowa
w ust. 1, określają cele, priorytety i procedury oraz wartości
odniesienia dla działań inspekcyjnych. Takie wartości odniesienia są
ustalane na podstawie zarządzania ryzykiem i są poddawane
okresowemu przeglądowi po przeprowadzeniu analizy uzyskanych
wyników.
Po wejściu w życie planu wieloletniego oraz zanim będzie miał
zastosowanie indywidualny program kontroli i inspekcji, każde
państwo członkowskie ustanawia na podstawie zarządzania ryzykiem
docelowe wartości odniesienia dla działań inspekcyjnych.
Dane państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki mające na
celu zapewnienie wdrożenia indywidualnych programów kontroli
i inspekcji, w szczególności w odniesieniu do wymaganych zasobów
ludzkich i materialnych oraz do okresów i stref, w których mają one
zostać wykorzystane.
1. Komisja kontroluje i ocenia stosowanie przepisów wspólnej
polityki rybołówstwa przez państwa członkowskie, badając
informacje i dokumenty oraz przeprowadzając weryfikacje,
niezależne inspekcje i audyty, a także ułatwia koordynację
i współpracę między nimi. W tym celu Komisja może, z własnej
inicjatywy i za pomocą własnych środków, wszczynać
i przeprowadzać dochodzenia, weryfikacje, inspekcje i audyty.
Komisja może sprawdzać w szczególności:
a) wdrażanie i stosowanie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa
przez państwa członkowskie i ich właściwe organy;
b) wdrażanie i stosowanie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa
na wodach państwa trzeciego zgodnie z umową międzynarodową
zawartą z tym państwem;
c) zgodność krajowych praktyk administracyjnych oraz działań
w zakresie inspekcji i nadzoru z przepisami wspólnej polityki
rybołówstwa;
d) istnienie
wymaganych
dokumentów
i ich
zgodność
z obowiązującymi przepisami;
e) okoliczności, w jakich państwa członkowskie prowadzą działania
kontrolne;
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N
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f) wykrywanie naruszeń przepisów i postępowanie w sprawie takich
naruszeń;
g) współpracę pomiędzy państwami członkowskimi.

Art.
ust. 2

Art.
ust.1
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Art.
ust.2
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Art.
ust.3
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Art.
ust.4
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Art.
ust.5
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Państwa członkowskie współpracują z Komisją, tak aby ułatwić jej
wykonanie zadań. Państwa członkowskie zapewniają, aby
weryfikacja, niezależna inspekcja i misje audytu przeprowadzane na
mocy niniejszego tytułu nie były nagłaśniane ze szkodą dla misji.
W sytuacjach, w których urzędnicy Komisji napotykają na trudności
w trakcie wykonywania swoich obowiązków, dane państwa
członkowskie zapewniają Komisji środki w celu wypełnienia jej
zadań i umożliwiają urzędnikom Komisji dokonanie oceny
konkretnych czynności kontrolnych i inspekcyjnych.
Państwa członkowskie udzielają Komisji pomocy, jakiej potrzebuje
ona do wypełnienia swoich zadań.
Urzędnicy Komisji mogą przeprowadzać weryfikacje i inspekcje na
statkach rybackich, jak również w obiektach przedsiębiorstw i innych
podmiotów prowadzących działalność odnoszącą się do wspólnej
polityki rybołówstwa, i mają dostęp do wszelkich informacji
i dokumentów niezbędnych do wykonywania ich obowiązków
w takim samym zakresie i na tych samych warunkach co urzędnicy
z państwa członkowskiego, w którym ma miejsce weryfikacja
i inspekcja.
Urzędnicy Komisji są upoważnieni do kopiowania odpowiednich
dokumentów i pobierania potrzebnych próbek, jeżeli mają
uzasadnione powody, aby sądzić, że nie przestrzega się przepisów
wspólnej polityki rybołówstwa. Mogą oni zażądać określenia
tożsamości każdej osoby napotkanej w miejscach poddawanych
inspekcji.
Urzędnicy Komisji nie mają uprawnień wychodzących poza
uprawnienia inspektorów krajowych i nie mają uprawnień
właściwych policji i organom ścigania.
Urzędnicy
Komisji
przedstawiają
pisemne
upoważnienie
potwierdzające ich tożsamość i uprawnienia.

N

Komisja wydaje swoim urzędnikom pisemne instrukcje określające
ich uprawnienia i cele ich działań.
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Art.
ust. 1

98

Art.
ust. 2

98

Art.
ust. 3

Art.
ust. 4

98

98

Art.
ust. 5

98

Art.
ust. 6

98

Art.
ust. 1

99

W każdym przypadku, gdy Komisja uzna to za stosowne, jej
urzędnicy mogą być obecni podczas działań kontrolnych
prowadzanych przez krajowe organy kontrolne. W ramach tych misji
weryfikacyjnych Komisja nawiązuje właściwe kontakty z państwami
członkowskimi, mając na celu, jeżeli to tylko możliwe, ustanowienie
zadowalającego dla obu stron programu weryfikacji.
Dane państwo członkowskie dba o to, by dane podmioty lub osoby
również poddały się weryfikacjom, o których mowa w ust. 1.

N

Jeżeli czynności kontrolne i inspekcyjne zaplanowane w ramach
pierwotnego programu weryfikacji nie mogą zostać przeprowadzone
z przyczyn rzeczowych, urzędnicy Komisji – we współpracy
i w porozumieniu z właściwymi organami danego państwa
członkowskiego – zmieniają pierwotny program weryfikacji.
W odniesieniu do kontroli i inspekcji morskich lub powietrznych
dowódca statku lub statku powietrznego jest jedyną osobą
odpowiadającą za przeprowadzenie czynności w ramach kontroli
i inspekcji. Przy wykonywaniu swoich zadań należycie uwzględnia
on program weryfikacji, o którym mowa w ust. 1.
Komisja może spowodować, by jej urzędnikom odbywającym
wizytację w państwie członkowskim w charakterze obserwatora
towarzyszył jeden lub większa liczba urzędników innego państwa
członkowskiego. Na wniosek Komisji wysyłające państwo
członkowskie mianuje na obserwatorów, w razie potrzeby w krótkim
terminie, wybranych urzędników krajowych. Państwa członkowskie
mogą także sporządzić wykaz urzędników krajowych, których
Komisja może zapraszać do udziału w takich kontrolach
i inspekcjach. Komisja może wedle własnego uznania zapraszać do
udziału urzędników krajowych figurujących w tym wykazie lub
zgłoszonych Komisji. W stosownych przypadkach Komisja
udostępnia wykaz wszystkim państwom członkowskim.
Urzędnicy Komisji mogą zdecydować – jeżeli uważają to za
konieczne – aby misje weryfikacyjne, o których mowa w niniejszym
artykule, przeprowadzać bez uprzedniego powiadomienia.
Jeżeli istnieją powody, by przypuszczać, iż wystąpiły
nieprawidłowości w stosowaniu przepisów wspólnej polityki
rybołówstwa, Komisja może przeprowadzić inspekcje niezależne.
Inspekcje te są przeprowadzane z jej inicjatywy i bez obecności
urzędników danego państwa członkowskiego.
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Art.
ust. 2

99

Art.
ust. 3

99

Art.
ust. 4

99

Art. 100

Art. 101
ust. 1

Wszyscy operatorzy mogą podlegać inspekcjom niezależnym, jeżeli
zostają one uznane za niezbędne.

N

W ramach niezależnych inspekcji na terytorium lub na wodach
podlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji danego państwa
członkowskiego mają zastosowanie przepisy proceduralne tego
państwa członkowskiego.
Jeżeli urzędnicy Komisji wykryją poważne naruszenie przepisów
niniejszego rozporządzenia na terytorium lub wodach podlegających
zwierzchnictwu lub jurysdykcji danego państwa członkowskiego,
wówczas informują o tym niezwłocznie właściwe organy danego
państwa członkowskiego, które podejmują wszelkie odpowiednie
środki w odniesieniu do tego naruszenia.
Komisja może przeprowadzać audyty systemów kontroli państw
członkowskich. Audyty te mogą w szczególności zawierać ocenę:
a) systemu zarządzania kwotami i nakładem połowowym;
b) systemów zatwierdzania danych, w tym systemów kontroli
krzyżowych systemów monitorowania statków, danych dotyczących
połowów, nakładu połowowego i wprowadzania do obrotu oraz
danych związanych z rejestrem floty rybackiej Wspólnoty, a także
weryfikacji licencji połowowych i upoważnień do połowów;
c) organizacji administracyjnej, w tym dostatecznej ilości personelu
będącego do dyspozycji i dostępnych środków, przeszkolenia
personelu, określenia funkcji wszystkich organów odpowiedzialnych
za kontrolę oraz mechanizmów wprowadzonych w celu
koordynowania prac i wspólnej oceny wyników uzyskiwanych przez
te organy;
d) systemów operacyjnych, w tym procedur kontroli wyznaczonych
portów;
e) krajowych programów działań kontrolnych, w tym ustanowienia
poziomów inspekcji i ich wdrożenia;
f) krajowych systemów kar, w tym adekwatności nałożonych kar,
czasu trwania postępowania, korzyści ekonomicznych utraconych
przez sprawców naruszenia przepisów oraz odstraszającego
charakteru takich systemów kar.
Komisja informuje dane państwa członkowskie o wstępnych
ustaleniach z weryfikacji i niezależnych inspekcji w terminie jednego
dnia po ich przeprowadzeniu.
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Art. 101
ust. 2

Art. 101
ust. 3
Art. 101
ust. 4

Art. 102
ust. 1

Art. 102
ust. 2

Art. 102
ust. 3

Art. 102
ust. 4

Po każdej weryfikacji, niezależnej inspekcji lub audycie urzędnicy
Komisji sporządzają sprawozdanie z weryfikacji, niezależnej
inspekcji lub audytu. Sprawozdanie to jest udostępniane danemu
państwu członkowskiemu w terminie jednego miesiąca po
przeprowadzeniu weryfikacji, niezależnej inspekcji lub audytu.
Państwa członkowskie mają możliwość przedstawienia w terminie
jednego miesiąca swoich uwag na temat ustaleń zawartych
w sprawozdaniu.
Państwa członkowskie podejmują niezbędne działania na podstawie
sprawozdania, o którym mowa w ust. 2.

N

Komisja publikuje ostateczne sprawozdania z weryfikacji,
niezależnej inspekcji i audytu, a także uwagi danych państw
członkowskich, w bezpiecznej części swojej oficjalnej strony
internetowej.
Państwa członkowskie przekazują Komisji wszelkie wymagane przez
nią informacje dotyczące wykonania niniejszego rozporządzenia.
Składając wniosek o przekazanie informacji, Komisja określa
rozsądny termin, w którym informacje te mają zostać przekazane.
Jeżeli Komisja stwierdzi, że wystąpiły nieprawidłowości w trakcie
wykonywania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa lub że
istniejące przepisy i metody w zakresie kontroli w pewnych
państwach członkowskich nie są skuteczne, powiadamia o tym dane
państwa
członkowskie,
które
przeprowadzają
następnie
administracyjne postępowanie wyjaśniające, w którym mogą
uczestniczyć urzędnicy Komisji.
Dane państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wynikach
postępowania wyjaśniającego i przesyłają jej sprawozdanie
sporządzone nie później niż trzy miesiące po otrzymaniu wniosku
Komisji. Komisja może na podstawie należycie umotywowanego
wniosku państwa członkowskiego przedłużyć ten termin w granicach
rozsądku.
Jeżeli administracyjne postępowanie wyjaśniające, o którym mowa
w ust. 2, nie doprowadzi do usunięcia nieprawidłowości lub jeżeli
Komisja
stwierdzi
braki
w systemie
kontroli
państwa
członkowskiego podczas weryfikacji lub niezależnych inspekcji,
o których mowa w art. 98 i 99, lub w ramach audytu, o którym mowa
w art. 100, Komisja ustala z tym państwem członkowskim plan
działania. Dane państwo członkowskie podejmuje wszelkie
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niezbędne środki w celu realizacji tego planu działania.

Art. 103
ust. 1

Art. 103
ust. 2

Art. 103
ust. 3

Art. 103
ust. 4

Komisja może podjąć decyzję o zawieszeniu na maksymalny okres
wynoszący osiemnaście miesięcy całości lub części płatności
wspólnotowej pomocy finansowej na mocy rozporządzenia (WE)
nr 1198/2006 i art. 8 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006,
jeżeli istnieją dowody na to, że:
a) nieprzestrzeganie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa,
w szczególności w zakresie ochrony zasobów rybołówstwa
i zarządzania nimi, dostosowania floty i kontroli rybołówstwa,
wpływa lub może wpłynąć na skuteczność finansowanych środków;
b) takie nieprzestrzeganie jest bezpośrednio przypisywalne danemu
państwu członkowskiemu; oraz
c) takie nieprzestrzeganie może prowadzić do poważnego zagrożenia
dla ochrony żywych zasobów wodnych lub skutecznego
funkcjonowania wspólnotowego systemu kontroli i egzekwowania;
oraz jeżeli Komisja, na podstawie dostępnych informacji i,
w stosownym przypadku, po przeanalizowaniu wyjaśnień danego
państwa członkowskiego, stwierdzi, że nie podjęło ono właściwych
środków w celu naprawy tej sytuacji i nie jest w stanie tego zrobić
w najbliższej przyszłości.
Jeżeli w trakcie okresu zawieszenia dane państwo członkowskie nie
wykaże, że podjęto działania naprawcze mające w przyszłości
zapewnić przestrzeganie i egzekwowanie mających zastosowanie
przepisów lub że nie istnieje poważne ryzyko zakłócenia
w przyszłości właściwego funkcjonowania wspólnotowego systemu
kontroli, Komisja może anulować całość lub część kwoty
wspólnotowej pomocy finansowej, której płatność została
zawieszona zgodnie z ust. 1. Takie anulowanie może nastąpić
wyłącznie po zawieszeniu na 12 miesięcy przedmiotowej płatności.
Przed podjęciem środków, o których mowa w ust. 1 i 2, Komisja
informuje na piśmie dane państwo członkowskie o brakach, jakie
stwierdziła w jego systemie kontroli, oraz o zamiarze podjęcia
decyzji, o której mowa w ust. 1 lub 2, i wzywa je do podjęcia działań
naprawczych w terminie ustalonym przez nią w zależności od wagi
naruszenia; okres ten nie może być krótszy niż jeden miesiąc.
Jeżeli państwo członkowskie nie udzieli odpowiedzi na pismo,
o którym mowa w ust. 3, w terminie ustalonym zgodnie z tym
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ustępem, Komisja może podjąć decyzję, o której mowa w ust. 1
lub 2, na podstawie informacji dostępnych w danym momencie.
N

Art. 103
ust. 7

Część płatności, która może zostać zawieszona lub anulowana, jest
proporcjonalna do charakteru i znaczenia, jakie ma naruszenie
przepisów mających zastosowanie do ochrony, kontroli, inspekcji lub
egzekwowania popełnione przez państwo członkowskie, oraz wagi
zagrożenia dla ochrony żywych zasobów wodnych lub skutecznego
funkcjonowania wspólnotowego systemu kontroli i egzekwowania,
a także uwzględnia stopień, w jakim to naruszenie wpływa lub może
wpłynąć na skuteczność finansowanych środków. Jest ona ustalana
przy wzięciu pod uwagę względnego udziału działalności połowowej
lub działalności związanej z rybołówstwem, której dotyczy
naruszenie przepisów, w ramach środków finansowanych z pomocy
finansowej, o której mowa w ust. 1, i jest tym względnym udziałem
ograniczona.
Decyzje na mocy niniejszego artykułu podejmowane są z należytym
uwzględnieniem wszelkich odpowiednich okoliczności oraz w taki
sposób, aby istniał rzeczywisty ekonomiczny związek pomiędzy
przedmiotem naruszenia przepisów a środkiem, do którego odnosi się
wspólnotowa pomoc finansowa, której płatność została zawieszona
lub anulowana.
Zawieszenie zostaje przerwane, jeżeli warunki ustanowione w ust. 1
nie są już spełniane.

Art. 103
ust. 8

Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego artykułu są
przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.

N

Jeżeli państwo członkowskie nie przestrzega swoich obowiązków
dotyczących realizacji planu wieloletniego i jeżeli Komisja ma
dowód, że nieprzestrzeganie tych obowiązków stanowi poważne
zagrożenie dla ochrony danego stada, Komisja może tymczasowo
zamknąć łowiska, których dotyczą te uchybienia, dla danego państwa
członkowskiego.
Komisja przekazuje swoje ustalenia na piśmie oraz odpowiednią
dokumentację danemu państwu członkowskiemu i ustala termin
nieprzekraczający dziesięciu dni roboczych, w którym państwo
członkowskie musi wykazać, że łowisko może być bezpiecznie
eksploatowane.
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Art. 103
ust. 5

Art. 103
ust. 6

Art. 104
ust. 1

Art. 104
ust. 2

N

N

N

Art. 104
ust. 3

Art. 104
ust. 4
Art. 105
ust. 1

Środki, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie wyłącznie
wtedy, gdy państwo członkowskie nie odpowie na wniosek Komisji
w terminie ustalonym w ust. 2 lub jeżeli odpowiedź zostaje uznana za
niezadowalającą lub jasno wskazuje, że niezbędne środki nie zostały
wdrożone.
Komisja odstępuje od zamknięcia po przedstawieniu przez państwo
członkowskie pisemnego i zadowalającego Komisję dowodu
świadczącego o tym, że łowisko może być bezpiecznie
eksploatowane.
Gdy Komisja ustali, że państwo członkowskie przekroczyło kwoty,
które zostały mu przyznane, dokonuje odliczeń od przyszłych kwot
tego państwa członkowskiego.
W przypadku przekroczenia przyznanej w danym roku państwu
członkowskiemu kwoty, przydziału lub udziału w stadzie lub grupie
stad Komisja dokonuje odliczeń od rocznej kwoty, przydziału lub
udziału państwa członkowskiego, które dokonało przełowienia,
w następnym roku lub w następnych latach, przy zastosowaniu
mnożnika zgodnie z następującą tabelą:
Stopień
przełowienia Mnożnik
w stosunku
do
dozwolonych wielkości
wyładunków

Art. 105
ust. 2

Do 5 % włącznie

Przełowienie *
1,0

Powyżej 5 % do 10 % Przełowienie *
włącznie
1,1
Powyżej 10 % do 20 % Przełowienie *
włącznie
1,2
Powyżej 20 % do 40 % Przełowienie *
włącznie
1,4
Powyżej 40 % do 50 % Przełowienie *
włącznie
1,8
Każde
przełowienie Przełowienie *
powyżej 50 %
2,0
Jednakże we wszystkich przypadkach przełowienia odnoszących się
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do dozwolonych wyładunków wynoszących co najwyżej 100 ton
zastosowanie ma odliczenie równe przełowieniu * 1,00.

Art. 105
ust. 3

Art. 105
ust. 3a

Art. 105
ust. 4

Art. 105
ust. 5

Art. 105
ust. 6

Oprócz mnożnika, o którym mowa w ust. 2, zastosowanie ma
mnożnik wynoszący 1,5, jeżeli:
a) państwo członkowskie wielokrotnie przekraczało w trakcie
poprzednich dwóch lat przyznaną mu kwotę, przydział lub udział
w stadzie lub grupie stad i przełowienia te podlegały odliczeniom,
o których mowa w ust. 2;
b) w
dostępnych
opiniach
naukowych,
technicznych
i ekonomicznych,
aw
szczególności
w sprawozdaniach
sporządzonych przez STECF, stwierdzono, że przełowienie stanowi
poważne zagrożenie dla ochrony danego stada; lub
c) stado jest objęte planem wieloletnim.
Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 i 3 żaden mnożnik nie ma
zastosowania do połowów, które podlegają obowiązkowi wyładunku
zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1380/2013 ( 26 ), pod warunkiem że stopień przełowienia
odnoszący się do dozwolonych wyładunków nie przekracza 10 %.
W przypadku przekroczenia przyznanej w latach wcześniejszych
państwu członkowskiemu kwoty, przydziału lub udziału w stadzie
lub grupie stad Komisja po konsultacji z danym państwem
członkowskim może zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119,
dokonać odliczeń kwot od przyszłych kwot tego państwa
członkowskiego, aby uwzględnić poziom przełowienia.
Jeżeli odliczenie zgodne z ust. 1 i 2 nie może być dokonane
względem kwoty, przydziału lub udziału w stadzie lub grupie stad,
które zostały przełowione, ponieważ kwota, przydział lub udział
w stadzie lub grupie stad nie jest przyznany danemu państwu
członkowskiemu lub nie jest wystarczający, wówczas Komisja po
konsultacji z danym państwem członkowskim może w następnym
roku lub w następnych latach dokonać odliczeń od kwot dotyczących
innych stad lub grup stad przyznanych temu państwu
członkowskiemu w tym samym obszarze geograficznym lub o tej
samej wartości handlowej zgodnie z ust. 1.
Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu, a w
szczególności ustalania danych ilości, mogą zostać przyjęte zgodnie
z procedurą, o której mowa w art. 119.
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Art. 106
ust. 1

Gdy Komisja ustali, że państwo członkowskie przekroczyło nakład
połowowy, który został mu przyznany, dokonuje odliczeń od
przyszłego nakładu połowowego tego państwa członkowskiego.
Jeżeli nakład połowowy w obszarze geograficznym lub na łowisku
dostępnym państwu członkowskiemu został przekroczony, Komisja
dokonuje odliczeń od nakładu połowowego dostępnego państwu
członkowskiemu w danym obszarze geograficznym lub łowisku,
w następnym roku lub w następnych latach, przy zastosowaniu
mnożnika zgodnie z następującą tabelą:
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Stopień przekroczenia Mnożnik
dostępnego
nakładu
połowowego
Art. 106
ust. 2

Do 5 % włącznie

Przekroczenie *
1,0

Powyżej 5 % do 10 % Przekroczenie *
włącznie
1,1
Powyżej 10 % do 20 % Przekroczenie *
włącznie
1,2
Powyżej 20 % do 40 % Przekroczenie *
włącznie
1,4
Powyżej 40 % do 50 % Przekroczenie *
włącznie
1,8
Każde
przekroczenie Przekroczenie *
powyżej 50 %
2,0

Art. 106
ust. 3

Jeżeli odliczenie zgodnie z ust. 2 nie może być dokonane względem
maksymalnego dozwolonego nakładu połowowego, który został
przekroczony jako taki, ponieważ taki maksymalny dozwolony
nakład połowowy nie jest dostępny danemu państwu
członkowskiemu lub nie jest wystarczający, wówczas Komisja może
w następnym roku lub w następnych latach dokonać odliczeń od
nakładu połowowego dostępnego temu państwu członkowskiemu
w tym samym obszarze geograficznym zgodnie z ust. 2.
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Art. 106
ust. 4

Art. 107
ust. 1

Art. 107
ust. 2

Art. 107
ust. 3

Art. 107
ust. 4

Art. 108
ust. 1

Art. 108
ust. 2

Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu, a w
szczególności ustalania danego nakładu połowowego, mogą zostać
przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.
Jeżeli istnieją dowody, że przepisy dotyczące stad objętych planami
wieloletnimi nie są przestrzegane przez państwo członkowskie i że
może z tego wynikać poważne zagrożenie dla ochrony tych stad,
Komisja może w następnym roku lub następnych latach dokonać
odliczeń od rocznych kwot, przydziałów lub udziałów w stadzie lub
grupie stad przyznanych temu państwu członkowskiemu, stosując
zasadę proporcjonalności, z uwzględnieniem szkód poczynionych
tym stadom.
Komisja przekazuje swoje ustalenia na piśmie danemu państwu
członkowskiemu i ustala termin nieprzekraczający 15 dni roboczych,
w którym państwo członkowskie musi wykazać, że łowisko może
być bezpiecznie eksploatowane.
Środki, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie wyłącznie
wtedy, gdy państwo członkowskie nie odpowie na wniosek Komisji
w terminie ustalonym w ust. 2 lub jeżeli odpowiedź zostaje uznana za
niezadowalającą lub jasno wskazuje, że niezbędne środki nie zostały
wdrożone.
Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego artykułu,
a w szczególności ustalania danych ilości, są przyjmowane zgodnie
z procedurą określoną w art. 119.
Jeżeli istnieją dowody, w tym dowody oparte na wynikach kontroli
wyrywkowych przeprowadzonych przez Komisję, świadczące o tym,
że działalność połowowa lub środki przyjęte przez państwo
członkowskie lub państwa członkowskie są niezgodne ze środkami
ochrony i zarządzania przyjętymi w ramach planów wieloletnich lub
zagrażają ekosystemowi morskiemu oraz że sytuacja wymaga
natychmiastowego podjęcia działań, Komisja może, na należycie
umotywowany wniosek państwa członkowskiego lub z własnej
inicjatywy, ustanowić środki nadzwyczajne na maksymalny okres
sześciu miesięcy. Komisja może podjąć nową decyzję o przedłużeniu
stosowania środków nadzwyczajnych na okres nie dłuższy niż sześć
miesięcy.
Środki nadzwyczajne, o których mowa w ust. 1, są proporcjonalne do
zagrożenia i mogą nimi być między innymi:
a) zawieszenie działalności połowowej statków pływających pod
banderą danych państw członkowskich;
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b) zamykanie łowisk;
c) zakazanie wspólnotowym operatorom przyjmowania wyładunków,
umieszczania w sadzach w celu tuczenia i w celach chowu lub
przeładunków ryb i produktów rybołówstwa złowionych przez statki
pływające pod banderą danych państw członkowskich;
d) zakaz wprowadzania do obrotu lub wykorzystania do innych
komercyjnych celów ryb i produktów rybołówstwa złowionych przez
statki pływające pod banderą danych państw członkowskich;
e) zakaz dostarczania żywych ryb przeznaczonych do chowu
w wodach podlegających jurysdykcji danych państw członkowskich;
f) zakaz przyjmowania żywych ryb złowionych przez statki
pływające pod banderą danego państwa członkowskiego do celów
chowu w wodach podlegających jurysdykcji innych państw
członkowskich;
g) zakaz dokonywania połowów przez statki rybackie pływające pod
banderą danego państwa członkowskiego w wodach podlegających
jurysdykcji innych państw członkowskich;
h) odpowiednia
zmiana
danych
dotyczących
połowów
przekazywanych przez państwa członkowskie.
N

Art. 108
ust. 5

Państwo członkowskie przekazuje wniosek, o którym mowa
w ust. 1, jednocześnie Komisji i danym państwom członkowskim.
Pozostałe państwa członkowskie mogą przedłożyć Komisji swoje
uwagi na piśmie w terminie pięciu dni roboczych od otrzymania
wniosku. Komisja podejmuje decyzję w terminie 15 dni roboczych
od otrzymania wniosku.
Środki nadzwyczajne mają skutek natychmiastowy. Powiadamia się
o nich dane państwa członkowskie i publikuje się je w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
Dane państwa członkowskie mogą się odwołać od decyzji Komisji do
Rady w terminie 15 dni roboczych od otrzymania powiadomienia.

Art. 108
ust. 6

Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może podjąć inną
decyzję w terminie miesiąca od daty otrzymania odwołania.

N

Nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r. państwa członkowskie
tworzą komputerową bazę danych do celów zatwierdzania danych
zapisanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz system
zatwierdzania.
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Art. 109
ust. 1

Art. 108
ust. 3

Art. 108
ust. 4
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Art. 109
ust. 2

Art. 109
ust. 3
Art. 109
ust. 4
Art. 109
ust. 5

Państwa członkowskie zapewniają, aby wszystkie dane zapisane
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem były dokładne, kompletne
i były składane z zachowaniem terminów określonych w ramach
wspólnej polityki rybołówstwa. W szczególności:
a) państwa członkowskie prowadzą kontrole krzyżowe, analizy
i weryfikacje następujących danych za pomocą automatycznych
algorytmów i mechanizmów komputerowych:
(i) dane systemu monitorowania statków;
(ii) dane dotyczące działalności połowowej, w szczególności
z dziennika połowowego, deklaracji wyładunkowej, deklaracji
przeładunkowej i uprzedniego powiadomienia;
(iii) dane zawarte w deklaracjach przejęcia, dokumentach
przewozowych i dokumentach sprzedaży;
(iv) dane zawarte w licencjach połowowych i upoważnieniach do
połowów;
(v) dane na temat sprawozdań z inspekcji;
(vi) dane na temat mocy silnika;
b) następujące dane są również poddawane, w stosownym
przypadku, kontroli krzyżowej, analizie i weryfikacji:
(i) dane z systemu wykrywania statków;
(ii) dane dotyczące obserwacji;
(iii) dane związane z międzynarodowymi porozumieniami w sprawie
połowów;
(iv) dane dotyczące wejść na obszary połowowe i na obszary
morskie, na których mają zastosowanie przepisy szczegółowe
w sprawie dostępu do wód i zasobów, na obszary regulowane przez
regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem i podobne
organizacje oraz na wody państwa trzeciego, a także dane dotyczące
wyjść z tych obszarów i wód;
(v) dane z systemu automatycznej identyfikacji.
System zatwierdzania umożliwia natychmiastowe wykrywanie
niespójności, błędów i brakujących informacji w danych.

N

Państwa członkowskie zapewniają, aby baza danych wyraźnie
wyświetlała wszelkie niespójności danych wykryte przez system
zatwierdzania danych. Baza danych zaznacza również wszystkie
dane, które zostały skorygowane, oraz podaje przyczynę tej korekty.
W razie wykrycia niespójności danych dane państwo członkowskie
podejmuje niezbędne postępowania wyjaśniające i, jeżeli istnieją
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powody do tego, by podejrzewać, że dopuszczono się naruszenia
przepisów, podejmuje niezbędne działania.
Art. 109
ust. 6
Art. 109
ust. 7

Art. 109
ust. 8

Art. 109
ust. 9

Art. 109
ust. 10

Art. 110
ust. 1

Art. 110
ust. 2

Państwa członkowskie zapewniają, aby daty otrzymania,
wprowadzenia, zatwierdzenia danych oraz daty podjęcia działań
następczych w związku z wykrytymi niespójnościami były wyraźnie
widoczne w bazie danych.
Jeżeli dane, o których mowa w ust. 2, nie zostają przekazane drogą
elektroniczną, państwa członkowskie zapewniają ich natychmiastowe
ręczne wprowadzenie do bazy danych.
Państwa członkowskie ustanawiają krajowy plan wdrożenia systemu
zatwierdzania obejmującego dane wymienione w ust. 2 lit. b) i c)
oraz działań podjętych w następstwie wykrycia niespójności. Plan ten
pozwoli państwom członkowskim na określenie priorytetów
zatwierdzania i kontroli krzyżowych oraz dalszych działań podjętych
w następstwie wykrycia niespójności na podstawie zarządzania
ryzykiem. Plan zostanie przekazany Komisji do zatwierdzenia do
dnia 31 grudnia 2011 r. Komisja zatwierdzi plany przed dniem
1 lipca 2012 r. po zapewnieniu państwom członkowskim możliwości
wprowadzenia poprawek. Zmiany planu przekazuje się co roku
Komisji do zatwierdzenia.
Jeżeli w następstwie własnych postępowań wyjaśniających Komisja
wykryła niespójności w danych wprowadzonych do bazy danych
państwa członkowskiego – oraz po przedstawieniu dokumentacji
i skonsultowaniu się z danym państwem członkowskim – może
zażądać od państwa członkowskiego zbadania powodów wystąpienia
tych niespójności i, w razie potrzeby, skorygowania tych danych.
Uznaje się, że bazy danych stworzone i dane zebrane przez państwa
członkowskie, o których to bazach danych i danych mowa
w niniejszym rozporządzeniu, są autentyczne zgodnie z warunkami
określonymi w prawie krajowym.
Państwa członkowskie zapewniają Komisji lub organowi przez nią
wyznaczonemu zdalny dostęp do wszelkich danych, o których mowa
w art. 115, w każdej chwili i bez uprzedzenia. Ponadto Komisja ma
możliwość ręcznego i automatycznego ściągania tych danych za
każdy okres i dla każdej liczby statków rybackich.
Państwa członkowskie umożliwiają dostęp urzędnikom Komisji na
podstawie elektronicznych zaświadczeń wydawanych przez Komisję
lub wyznaczony przez nią organ.
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Dostęp ten jest umożliwiany w bezpiecznej części internetowych
stron państw członkowskich, o których mowa w art. 115.

Art. 110
ust. 3

Art. 111
ust. 1

Art. 111
ust. 2

Bez uszczerbku dla ust. 1 i 2, państwa członkowskie mogą do dnia
30 czerwca 2012 r. wraz z Komisją lub organem przez nią
wyznaczonym przeprowadzać projekty pilotażowe dotyczące
zdalnego dostępu w czasie rzeczywistym do danych państw
członkowskich dotyczących uprawnień do połowów zapisanych
i zweryfikowanych
zgodnie
z niniejszym
rozporządzeniem.
W przypadku gdy Komisja i dane państwo członkowskie są
usatysfakcjonowane wynikiem danego projektu pilotażowego i jeżeli
zdalny dostęp działa tak, jak uzgodniono, dane państwo
członkowskie nie będzie już dłużej zobowiązane do składania
sprawozdań z uprawnień do połowów, jak to przewidziano w art. 33
ust. 2 i 8. Rozważone i przetestowane zostaną: format i procedury
dotyczące dostępu do danych. Państwa członkowskie poinformują
Komisję przed dniem 1 stycznia 2012 r. o tym, czy planują
przeprowadzać projekty pilotażowe. Od dnia 1 stycznia 2013 r. Rada
może podjąć decyzję o innym sposobie i częstotliwości
przekazywania Komisji danych przez państwa członkowskie.
Każde państwo członkowskie bandery zapewnia bezpośrednią
elektroniczną wymianę odpowiednich informacji z innymi
państwami członkowskimi i, w stosownym przypadku, Komisją lub
organem przez nią wyznaczonym; w szczególności dotyczy to:
a) danych z systemu monitorowania statków (VMS), gdy ich statki
przebywają na wodach innych państw członkowskich;
b) informacji zawartych w dzienniku połowowym, gdy ich statki
dokonują połowów na wodach innych państw członkowskich;
c) deklaracji wyładunkowych i deklaracji przeładunkowych, gdy
operacje te mają miejsce w portach innych państw członkowskich;
d) uprzednich powiadomień, gdy port, którego one dotyczą, znajduje
się w innym państwie członkowskim.
Każde nadbrzeżne państwo członkowskie zapewnia bezpośrednią
elektroniczną wymianę odpowiednich informacji z innymi
państwami członkowskimi i, w stosownym przypadku, Komisją lub
organem przez nią wyznaczonym, w szczególności przez przesłanie:
a) informacji z dokumentów sprzedaży dla państwa członkowskiego
bandery, gdy pierwsza sprzedaż pochodzi ze statku rybackiego
innego państwa członkowskiego;
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Art. 111
ust. 3

Art. 112
ust. 1

Art. 112
ust. 2

Art. 113
ust. 1

Art. 113
ust. 2

b) informacji z deklaracji przejęcia, gdy ryby są przechowywane
w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie bandery
lub państwo wyładunku;
c) informacji z dokumentów sprzedaży i deklaracji przejęcia dla
państwa członkowskiego, w którym nastąpił wyładunek.
Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego rozdziału,
w szczególności dotyczące sprawdzania jakości, przestrzegania
terminów przekazania danych, kontroli krzyżowych, analiz,
weryfikacji danych i ustanowienia znormalizowanego formatu
ściągania i wymiany danych są przyjmowane zgodnie z procedurą,
o której mowa w art. 119.
Niniejsze rozporządzenie nie narusza i w żaden sposób nie wpływa
na poziom ochrony poszczególnych osób w odniesieniu do
przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa
wspólnotowego i krajowego, a w szczególności nie zmienia ani
obowiązków państw członkowskich związanych z przetwarzaniem
przez nie danych osobowych na mocy dyrektywy 95/46/WE, ani
obowiązków instytucji i organów wspólnotowych związanych
z przetwarzaniem przez nie danych osobowych na mocy
rozporządzenia (WE) nr 45/2001 podczas wypełniania ich zadań.
Prawa osób w odniesieniu do ich danych rejestracyjnych
przetwarzanych w systemach krajowych są wykonywane zgodnie
z prawem państwa członkowskiego, które przechowywało ich dane
osobowe, a w szczególności z przepisami wykonującymi dyrektywę
95/46/WE, a w odniesieniu do ich danych rejestracyjnych
przetwarzanych
w systemach
wspólnotowych
–
zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.
Państwa członkowskie i Komisja podejmują wszelkie niezbędne
kroki w celu zadbania o to, by dane zebrane i otrzymane w ramach
niniejszego
rozporządzenia
były
traktowane
zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tajemnicy zawodowej
i handlowej w odniesieniu do danych.
Dane wymieniane pomiędzy państwami członkowskimi i z Komisją
nie są przekazywane osobom innym niż te osoby pracujące
w instytucjach państw członkowskich lub Wspólnoty, które z uwagi
na pełnione funkcje muszą mieć dostęp do takich danych, chyba że
państwa członkowskie przekazujące dane udzieliły na to wyraźnej
zgody.
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Art. 113
ust. 3

Art. 113
ust. 4

Art. 113
ust. 5

Art. 113
ust. 6

Art. 113
ust. 7
Art. 114
ust. 1

Dane, o których mowa w ust. 1, nie są wykorzystywane w żadnym
innym celu niż cel przewidziany w niniejszym rozporządzeniu, chyba
że organy przekazujące dane udzielą wyraźnej zgody na
wykorzystanie danych do innych celów i pod warunkiem że przepisy
obowiązujące w państwie członkowskim organu otrzymującego dane
nie zabraniają takiego wykorzystania.
Dane przekazane w ramach niniejszego rozporządzenia osobom
pracującym dla właściwych organów, sądów, innych organów
publicznych i Komisji lub wyznaczonego przez nią organu, których
ujawnienie przyniosłoby szkodę w odniesieniu do:
a) ochrony prywatności
i integralności
jednostki,
zgodnie
z prawodawstwem wspólnotowym dotyczącym ochrony danych
osobowych;
b) interesów handlowych osoby fizycznej lub prawnej, w tym
własności intelektualnej;
c) postępowania sądowego lub porady prawnej; lub
d) zakresu inspekcji lub postępowań wyjaśniających;
podlegają obowiązującym przepisom dotyczącym poufności.
Informacje mogą być zawsze ujawnione, gdy okaże się to konieczne
do zaprzestania lub zakazania naruszania przepisów wspólnej
polityki rybołówstwa.
Dane, o których mowa w ust. 1, objęte są taką samą ochroną jak
podobne dane na mocy ustawodawstwa krajowego państwa
członkowskiego, które je otrzymuje, oraz na mocy odpowiednich
przepisów mających zastosowanie do instytucji wspólnotowych.
Niniejszy artykuł nie może być traktowany jako przeszkoda
w wykorzystywaniu danych uzyskanych na mocy niniejszego
rozporządzenia w ramach działań i postępowań prawnych podjętych
wskutek nieprzestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.
Właściwe organy państwa członkowskiego przekazującego dane są
informowane o wszelkich przypadkach wykorzystywania tych
danych do tych celów.
Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla obowiązków
wynikających z międzynarodowych konwencji, dotyczących
wzajemnej pomocy w sprawach karnych.
Do celów niniejszego rozporządzenia każde państwo członkowskie
tworzy przed dniem 1 stycznia 2012 r. oficjalną stronę internetową
dostępną przez Internet i zawierającą informacje wymienione
w art. 115 i 116. Państwa członkowskie przekazują Komisji adres
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Art. 114
ust. 2

Art. 115

internetowy swojej oficjalnej strony internetowej. Komisja może
podjąć decyzję o opracowaniu wspólnych norm i procedur w celu
zapewnienia przejrzystej komunikacji pomiędzy państwami
członkowskimi oraz pomiędzy państwami członkowskimi,
Wspólnotową Agencją Kontroli Rybołówstwa i Komisją, w tym
przekazywania regularnych zwięzłych informacji na temat danych
dotyczących działalności połowowej w stosunku do uprawnień do
połowów.
Oficjalna strona internetowa każdego państwa członkowskiego
składa się z części dostępnej publicznie i części bezpiecznej. Na tej
stronie internetowej każde państwo członkowskie ustanawia,
prowadzi i aktualizuje zbiory danych niezbędne do celów kontroli
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
W publicznie dostępnej części stron internetowych państwa
członkowskie niezwłocznie podają następujące dane – lub podają do
nich bezpośrednie łącze:
a) nazwy i adresy właściwych organów odpowiadających za
wydawanie licencji połowowych i upoważnień do połowów,
o których mowa w art. 7;
b) wykaz portów wyznaczonych do przeładunku, o których mowa
w art. 20, z określeniem godzin ich pracy;
c) miesiąc po wejściu w życie planu wieloletniego oraz po
zatwierdzeniu przez Komisję – wykaz wyznaczonych portów,
o których mowa w art. 43, z określeniem godzin pracy i, w terminie
następnych 30 dni, związane z nimi warunki zapisywania i zgłaszania
ilości w odniesieniu do każdego wyładunku gatunków objętych
planem wieloletnim;
d) decyzję o doraźnym zamknięciu określającą jasno geograficzny
obszar łowisk, których dotyczy zamknięcie, czas trwania zamknięcia
oraz warunki regulujące połowy w tym obszarze podczas zamknięcia,
o czym mowa w art. 53 ust. 2;
e) szczegółowe informacje dotyczące punktu kontaktowego do
przekazywania lub przedstawiania dzienników połowowych,
uprzednich powiadomień, deklaracji przeładunkowych, deklaracji
wyładunkowych, dokumentów sprzedaży, deklaracji przejęcia
i dokumentów przewozowych, o których mowa w art. 14, 17, 20, 23,
62, 66 i 68;
f) mapę ze współrzędnymi obszaru objętego tymczasowym doraźnym
zamknięciem, o którym mowa w art. 54, z określeniem czasu trwania
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Art. 116
ust. 1

Art. 116
ust. 2

Art. 116
ust. 3

zamknięcia oraz warunków regulujących połowy w tym obszarze
w trakcie zamknięcia;
g) decyzję o zamknięciu łowiska na mocy art. 35 oraz wszelkie
niezbędne szczegółowe informacje.
W bezpiecznej części swojej strony internetowej każde państwo
członkowskie tworzy, prowadzi i aktualizuje dostęp do następujących
wykazów i baz danych:
a) wykaz urzędników odpowiadających za inspekcje, o których
mowa w art. 74;
b) elektroniczna baza danych do przetwarzania sporządzonych przez
urzędników sprawozdań z inspekcji i z nadzoru, o których mowa
w art. 78;
c) komputerowe pliki systemu monitorowania statków zapisane przez
jego ośrodek monitorowania rybołówstwa, o którym mowa w art. 9;
d) elektroniczna baza danych zawierająca wykaz wszystkich licencji
połowowych i upoważnień do połowów wydanych i zarządzanych
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem wraz z jasnym wskazaniem
ustalonych warunków i informacji dotyczących wszelkich zawieszeń
i cofnięć;
e) sposób mierzenia nieprzerwanego okresu 24 godzin, o którym
mowa w art. 26 ust. 6;
f) elektroniczna baza danych zawierająca wszystkie istotne
informacje dotyczące uprawnień do połowów, o których mowa
w art. 33;
g) krajowe programy działań kontrolnych, o których mowa w art. 46;
h) elektroniczna baza danych, o której mowa w art. 109,
umożliwiająca weryfikację kompletności i jakości zgromadzonych
danych.
Każde państwo członkowskie zapewnia:
a) Komisji lub organowi przez nią wyznaczonemu zdalny dostęp do
wszystkich danych, o których mowa w niniejszym artykule, za
pośrednictwem bezpiecznego połączenia internetowego przez
24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu;
b) bezpośrednią elektroniczną wymianę odpowiednich informacji
z innymi państwami członkowskimi i Komisją lub wyznaczonym
przez nią organem.
Państwo członkowskie umożliwia dostęp urzędnikom Komisji na
podstawie elektronicznych zaświadczeń wydawanych przez Komisję
lub wyznaczony przez nią organ.
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Dane zawarte w bezpiecznej części strony internetowej dostępne są
wyłącznie dla określonych użytkowników upoważnionych do tego
celu albo przez dane państwo członkowskie, albo przez Komisję lub
wyznaczony przez nią organ. Dane udostępniane tym osobom
ograniczają się do danych, których potrzebują one do wykonywania
swoich zadań i działań mających na celu zapewnienie przestrzegania
przepisów wspólnej polityki rybołówstwa i z tego względu podlegają
przepisom regulującym poufność korzystania z takich danych.
Dane zawarte w bezpiecznej części strony internetowej
przechowywane są tak długo jak to konieczne do celów niniejszego
rozporządzenia, ale zawsze przez co najmniej trzy lata kalendarzowe,
licząc od roku następującego po roku, w którym informacje zostały
zapisane.
Dane
osobowe,
które
zgodnie
z niniejszym
rozporządzeniem mają być wymienione do użytku historycznego,
statystycznego lub naukowego, są wymieniane jedynie w formie
anonimowej lub, jeżeli jest to niemożliwe, z zakodowaną
tożsamością podmiotu danych.
Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego rozdziału są
przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.
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Art. 117
ust. 4

W celu zapewnienia przestrzegania niniejszego rozporządzenia
organy odpowiedzialne za wykonanie niniejszego rozporządzenia
w państwach członkowskich współpracują ze sobą, z właściwymi
organami państw trzecich, z Komisją oraz z wyznaczonym przez nią
organem.
Na potrzeby, o których mowa w ust. 1, ustanawia się system
wzajemnej pomocy obejmujący przepisy dotyczące wymiany
informacji w odpowiedzi na złożony wniosek lub z własnej
inicjatywy.
Państwa członkowskie, w których miała miejsce działalność
połowowa, przekazują Komisji, na jej wniosek i drogą elektroniczną,
wszelkie odpowiednie informacje w tym samym czasie, kiedy są one
przekazywane państwu członkowskiemu bandery statku rybackiego.
Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego artykułu są
przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.

Art. 118
ust. 1

Co pięć lat państwa członkowskie przekazują Komisji sprawozdania
dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia.
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Art. 116
ust. 4

Art. 116
ust. 5

Art. 116
ust. 6
Art. 117
ust. 1

Art. 117
ust. 2

Art. 117
ust. 3
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Art. 118
ust. 2
Art. 118
ust. 3
Art. 118
ust. 4
Art. 118
ust. 5
Art. 119
ust. 1
Art. 119
ust. 2

Art. 120

Na podstawie sprawozdań złożonych przez państwa członkowskie
oraz na podstawie własnych obserwacji Komisja sporządza co pięć
lat sprawozdanie, które przedkłada Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie.
Ocena skutków niniejszego rozporządzenia dla wspólnej polityki
rybołówstwa zostanie przeprowadzona przez Komisję pięć lat po
wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.
Państwa członkowskie przekazują Komisji sprawozdanie określające
przepisy, które zostały zastosowane do sporządzenia sprawozdań na
temat danych podstawowych.
Szczegółowe przepisy dotyczące treści i formy sprawozdań
sporządzanych przez państwa członkowskie do celów zastosowania
niniejszego artykułu są przyjmowane zgodnie z procedurą, o której
mowa w art. 119.
Komisja jest wspierana przez komitet utworzony na mocy art. 30
rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

N

W przypadku odesłania do niniejszego artykułu stosuje się art. 4 i 7
decyzji 1999/468/WE.
Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi
jeden miesiąc.
W rozporządzeniu (WE) nr 768/2005 wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 3 dodaje się literę w brzmieniu:
„i) pomoc w jednolitym wdrażaniu systemu kontroli wspólnej
polityki rybołówstwa, w tym w szczególności:
— zorganizowanie koordynacji operacyjnej działań w zakresie
kontroli prowadzonych przez państwa członkowskie w celu
wdrożenia indywidualnych programów kontroli i inspekcji,
programów kontroli dotyczących nielegalnych, nieraportowanych
i nieuregulowanych połowów (NNN) oraz międzynarodowych
programów kontroli i inspekcji,
— inspekcji koniecznych do wypełnienia działań Agencji zgodnie
z art. 17a.”;
2) w art. 5
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Koordynacja operacyjna prowadzona przez Agencję obejmuje
kontrolę wszystkich działań wchodzących w zakres wspólnej polityki
rybołówstwa.”;
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b) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„3. W celu poprawy koordynacji między państwami członkowskimi
Agencja może ustanawiać plany operacyjne z danymi państwami
członkowskimi i koordynować ich wdrażanie.”;
3) art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 7
Wsparcie Komisji i państw członkowskich
Agencja wspiera Komisję i państwa członkowskie w optymalnym,
jednolitym i skutecznym wypełnianiu ich obowiązków wynikających
z przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, w tym w zwalczaniu
połowów NNN, i w ich stosunkach z państwami trzecimi. Agencja
w szczególności:
a) określa i opracowuje podstawowy program nauczania na potrzeby
szkolenia instruktorów z inspektoratów rybołówstwa państw
członkowskich oraz zapewnia dodatkowe kursy i seminaria
szkoleniowe tym urzędnikom oraz pozostałemu personelowi
zaangażowanemu w działania w zakresie kontroli i inspekcji;
b) określa i opracowuje podstawowy program nauczania na potrzeby
szkolenia inspektorów wspólnotowych przed ich pierwszym
rozmieszczeniem oraz regularnie zapewnia tym urzędnikom
dodatkowe uaktualnione szkolenia i seminaria;
c) na wniosek państw członkowskich zajmuje się wspólnym
udzielaniem zamówień publicznych na zakup towarów i usług
związanych
z działaniami
w zakresie
kontroli
i inspekcji
prowadzonymi przez państwa członkowskie, jak również
przygotowuje i koordynuje wdrażanie przez państwa członkowskie
wspólnych projektów pilotażowych;
d) opracowuje wspólne procedury operacyjne dotyczące wspólnych
działań w zakresie kontroli i inspekcji prowadzonych przez dwa
państwa członkowskie lub większą ich liczbę;
e) opracowuje kryteria dotyczące wymiany środków kontroli
i inspekcji pomiędzy państwami członkowskimi oraz pomiędzy
państwami członkowskimi a państwami trzecimi, a także kryteria
dotyczące zapewniania takich środków przez państwa członkowskie;
f) przeprowadza analizę ryzyka na podstawie danych dotyczących
połowów, wyładunków i nakładu połowowego oraz analizę ryzyka
dotyczącą
nieraportowanych
wyładunków,
zawierającą
w szczególności porównanie danych dotyczących połowów
i przywozu z danymi dotyczącymi wywozu i spożycia krajowego;

g) opracowuje, na wniosek Komisji lub państw członkowskich,
wspólne metody i procedury w zakresie inspekcji;
h) pomaga państwom członkowskim – na ich wniosek – wypełniać
ich obowiązki wspólnotowe i międzynarodowe, w tym obowiązki
w zakresie zwalczania połowów NNN, a także obowiązki wynikające
z członkostwa w regionalnych organizacjach ds. zarządzania
rybołówstwem;
i) wspiera i koordynuje rozwój jednolitych metod zarządzania
ryzykiem w dziedzinach podlegających jej kompetencjom;
j) koordynuje
i wspiera
współpracę
między
państwami
członkowskimi i wspólne normy w zakresie rozwoju planów kontroli
wyrywkowych określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr
1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy
system kontroli zapewniający zgodność z zasadami wspólnej polityki
rybołówstwa ( 27 ).
4) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 8
Wykonywanie obowiązków Wspólnoty związanych z kontrolą
i inspekcją
1. Agencja koordynuje na wniosek Komisji – poprzez
opracowywanie wspólnych planów rozmieszczenia – działania
związane z kontrolą i inspekcją prowadzone przez państwa
członkowskie na podstawie międzynarodowych programów kontroli
i inspekcji.
2. Agencja może nabywać, wynajmować lub czarterować sprzęt
niezbędny do wdrażania wspólnych planów rozmieszczenia,
o których mowa w ust. 1.”;
5) art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 9
Realizacja indywidualnych programów kontroli i inspekcji
1. Poprzez wspólne plany rozmieszczenia Agencja koordynuje
wdrażanie indywidualnych programów kontroli i inspekcji
ustanowionych zgodnie z art. 95 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.
2. Agencja może nabywać, wynajmować lub czarterować sprzęt
niezbędny do wdrażania wspólnych planów rozmieszczenia,
o których mowa w ust. 1.”;
6) po rozdziale III dodaje się rozdział w brzmieniu:
„ROZDZIAŁ IIIa
KOMPETENCJE AGENCJI

Artykuł 17a
Wyznaczanie urzędników Agencji na inspektorów wspólnotowych
Urzędnicy Agencji mogą zostać wyznaczeni, na wodach
międzynarodowych, na inspektorów wspólnotowych zgodnie
z art. 79 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.
Artykuł 17b
Środki Agencji
Agencja w miarę potrzeb:
a) wydaje podręczniki dotyczące zharmonizowanych norm
w zakresie inspekcji;
b) opracowuje wytyczne określające najlepsze praktyki w zakresie
kontroli wspólnej polityki rybołówstwa, w tym w odniesieniu do
szkolenia urzędników prowadzących kontrole, i regularnie je
aktualizuje;
c) zapewnia Komisji wsparcie techniczne i administracyjne
niezbędne do wykonywania jej zadań.
Artykuł 17c
Współpraca
1. Państwa członkowskie i Komisja współpracują z Agencją
i zapewniają jej pomoc niezbędną do wykonywania jej zadań.
2. Uwzględniając różnice pomiędzy systemami prawnymi
poszczególnych państw członkowskich, Agencja ułatwia współpracę
pomiędzy państwami członkowskimi oraz między państwami
członkowskimi a Komisją przy opracowywaniu zharmonizowanych
norm w zakresie kontroli zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym
oraz
z uwzględnieniem
najlepszych
praktyk w państwach
członkowskich, a także uzgodnionych norm międzynarodowych.
Artykuł 17d
Jednostka kryzysowa
1. Jeżeli Komisja, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej
dwóch państw członkowskich, stwierdzi występowanie sytuacji
stanowiącej bezpośrednie, pośrednie lub potencjalne poważne ryzyko
dla wspólnej polityki rybołówstwa i jeżeli temu ryzyku nie można
zapobiec ani go wyeliminować lub zmniejszyć za pomocą
istniejących środków ani nie można nim w odpowiedni sposób
zarządzać, Agencja jest o tym natychmiast powiadamiana.
2. Po otrzymaniu powiadomienia Komisji lub z własnej inicjatywy
Agencja tworzy natychmiast jednostkę kryzysową i informuje o tym
Komisję.

Artykuł 17e
Zadania jednostki kryzysowej
1. Utworzona przez Agencję jednostka kryzysowa odpowiada za
gromadzenie i ocenę wszelkich stosownych informacji oraz
identyfikowanie dostępnych możliwości w celu zapobieżenia,
wyeliminowania lub zmniejszenia ryzyka dla wspólnej polityki
rybołówstwa w sposób możliwie jak najbardziej skuteczny i szybki.
2. Jednostka kryzysowa może żądać pomocy od każdego organu
publicznego lub osoby prywatnej, której kompetencje uznałaby za
niezbędne do skutecznego zareagowania w sytuacji nadzwyczajnej.
3. Agencja zapewnia niezbędną koordynację, aby umożliwić
odpowiednią reakcję we właściwym czasie.
4. W stosownym przypadku jednostka kryzysowa informuje opinię
publiczną o występującym ryzyku i o podjętych środkach.
Artykuł 17f
Wieloletni program prac
1. W wieloletnim programie prac Agencji ustanawia się jej cele
ogólne, uprawnienia, zadania, wskaźniki wykonania i priorytety
każdego działania Agencji na okres pięciu lat. Przedmiotowy plan
obejmuje przedstawienie planu w zakresie polityki kadrowej i oceny
środków budżetowych, jakie należy przeznaczyć na realizację celów
ustalonych na ten pięcioletni okres.
2. Wieloletni program prac przedstawia się zgodnie z opracowanymi
przez Komisję systemem i metodami zarządzania kosztami działań.
Zostaje on przyjęty przez zarząd.
3. Program prac, o którym mowa w art. 23 ust. 2 lit. c), nawiązuje do
wieloletniego programu prac. Jasno określa nowości, zmiany lub
skreślenia w stosunku do programu prac z roku poprzedniego oraz
postępy dokonane w realizacji priorytetów i celów ogólnych
wieloletniego programu prac.
Artykuł 17g
Współpraca w zakresie gospodarki morskiej
Agencja przyczynia się do realizacji zintegrowanej polityki morskiej
UE, w szczególności zawiera umowy administracyjne z innymi
organami w sprawach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia
po ich zatwierdzeniu przez zarząd. Dyrektor zarządzający informuje
o nich Komisję i państwa członkowskie na wczesnym etapie
negocjacji.
Artykuł 17h

Art. 121
ust. 1

Art. 121
ust. 2

Art. 121
ust. 3
Art. 121
ust. 4

Art. 121
ust. 5

Art. 121
ust. 6
Art. 121
ust. 7

Przepisy szczegółowe
Przepisy szczegółowe dotyczące wykonania niniejszego rozdziału są
przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 30 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.
Przepisy te mogą w szczególności dotyczyć opracowania planów
reagowania w sytuacji nadzwyczajnej, ustanowienia jednostki
kryzysowej oraz procedur praktycznych, które należy stosować.”.
W rozporządzeniu (WE) nr 847/96 skreśla się art. 5.
W rozporządzeniu (WE) nr 2371/2002 wprowadza się następujące
zmiany:
a) art. 21 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 21
Wspólnotowy system kontroli i egzekucji przepisów
Dostęp do wód i zasobów oraz prowadzenie działalności, jak to
określono w art. 1, podlegają kontroli; egzekwuje się także
przestrzeganie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa. W tym celu
ustanawia
się
wspólnotowy
system
kontroli,
inspekcji
i egzekwowania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.”;
b) skreśla się art. 22–28.
W rozporządzeniu Rady (WE) nr 811/2004 z dnia 21 kwietnia
2004 r. ustanawiającym środki dla odnowy zasobów morszczuka
północnego ( 28 ) skreśla się art. 7, 8, 10, 11, 12 i 13.
W rozporządzeniu Rady (WE) nr 2115/2005 z dnia 20 grudnia
2005 r. wprowadzającym program odbudowy zasobów halibuta
grenlandzkiego w ramach Organizacji Rybołówstwa PółnocnoZachodniego Atlantyku ( 29 ) skreśla się art. 7.
W rozporządzeniu Rady (WE) nr 2166/2005 z dnia 20 grudnia
2005 r. ustanawiającym środki służące odnowieniu zasobów
morszczuka nowozelandzkiego i homarca w Morzu Kantabryjskim
i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego ( 30 ) skreśla się
rozdział IV.
W rozporządzeniu Rady (WE) nr 388/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.
ustanawiającym wieloletni plan zrównoważonej eksploatacji
zasobów soli w Zatoce Biskajskiej ( 31 ) skreśla się rozdział IV.
W rozporządzeniu Rady (WE) nr 509/2007 z dnia 7 maja 2007 r.
ustanawiającym wieloletni plan zrównoważonej eksploatacji
zasobów soli w zachodniej części kanału La Manche ( 32 ) skreśla
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się rozdział IV.

Art. 121
ust. 8

Art. 121
ust. 9

Art. 121
ust. 10

Art. 121
ust. 11

Art. 122
ust. 1

Art. 122
ust. 2
Art. 122
ust. 3
Art. 123

Art. 124

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 676/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r.
ustanawiającym wieloletni plan zarządzania połowami gładzicy i soli
w Morzu Północnym ( 33 ) skreśla się rozdział IV.
W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1098/2007 dnia 18 września 2007 r.
ustanawiającym wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu
Bałtyckim oraz połowów tych zasobów ( 34 ) skreśla się art. 10
ust. 3 i 4, art. 11 ust. 2 i 3, art. 12, 13, 15, art. 18 ust. 2 i 3, art. 19
i 20, art. 22 akapit drugi, art. 23, 24 i 25.
W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1300/2008 z dnia 18 grudnia
2008 r. ustanawiającym wieloletni plan dotyczący zasobów śledzia
występujących przy zachodnim wybrzeżu Szkocji oraz połowów tych
zasobów ( 35 ) skreśla się art. 5 i 6.
W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia
2008 r. ustanawiającym długoterminowy plan w zakresie zasobów
dorsza i połowów tych zasobów ( 36 ) skreśla się art. 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 26, 27, 28 i 29.
Uchyla się rozporządzenie (EWG) nr 2847/93, z wyjątkiem art. 6, 8
i 11, które zostają uchylone ze skutkiem od daty wejścia w życie
przepisów wykonawczych do art. 14, 21 i 23 niniejszego
rozporządzenia, oraz z wyjątkiem art. 5, art. 9 ust. 5 i art. 13, 21 i 34,
które zostają uchylone ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2011 r.
Rozporządzenie (WE) nr 1627/94 uchyla się ze skutkiem od daty
wejścia w życie przepisów wykonawczych do art. 7 niniejszego
rozporządzenia.
Rozporządzenie (WE) nr 1966/2006 uchyla się ze skutkiem od dnia
1 stycznia 2011 r.

N

Odesłania do uchylonych rozporządzeń i przepisów skreślonych
zgodnie z art. 121 traktuje się jako odesłania do niniejszego
rozporządzenia i odczytuje się je zgodnie z tabelą korelacji
zamieszczoną w załączniku II.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.
Jednakże:
a) art. 33 ust. 6 i 9, art. 37, 43, 58, 60, 61, 63, 67, 68, 73, 78 i 84,

N

N

N

N

N

N

N

N

art. 90 ust. 2, 3 i 4, art. 93 i 117 oraz art. 121 ust. 3–11 mają
zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 r.;
b) art. 6, 7, 14, 21 i 23 mają zastosowanie od dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych do nich;
c) art. 92 stosuje się po upływie sześciu miesięcy od wejścia w życie
przepisów wykonawczych do niego.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio
stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

TABELA ZBIEŻNOŚCI
do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do
rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej
polityki rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 112 z 30.04.2011, str. 1, z późn. zm.)
TYTUŁ PROJEKTU:
TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU
PRAWNEGO/WDRAŻANYCH AKTÓW
PRAWNYCH

Projekt ustawy o rybołówstwie morskim

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
(Dz. Urz. UE L 112 z 30.04.2011, str. 1, z późn. zm.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ
Jedn. red.
Treść przepisu UE
Konieczność
Jedn. red.
Treść przepisu/ów projektu
Uzasadnienie
wdrożenia
uwzględnienia w
T/N
projekcie przepisów
wykraczających poza
minimalne wymogi
prawa UE
N
Art. 1
Przedmiot

Art. 2

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się szczegółowe przepisy
dotyczące stosowania systemu kontroli Unii Europejskiej
ustanowionego rozporządzeniem w sprawie kontroli.
Definicje
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
1)
"statek rybacki UE" oznacza statek w rozumieniu art. 3 lit. d)
rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002;
2)
"wody UE" oznaczają wody zdefiniowane w art. 3 lit. a)
rozporządzenia (WE) nr 2371/2002;
3)
"właściciel licencji połowowej" oznacza osobę fizyczną lub
prawną, której wydano licencję połowową, o której mowa w art.
6 rozporządzenia w sprawie kontroli;
4)
"inspektorzy unijni" oznaczają inspektorów, o których mowa w
art. 4 ust. 7 rozporządzenia w sprawie kontroli;
5)
"urządzenie do sztucznej koncentracji ryb" oznacza każde
pływające na powierzchni wody lub zakotwiczone urządzenie
służące do wabienia ryb;
6)
"narzędzie bierne" oznacza każde narzędzie połowowe, które nie

Art. 2 pkt 3 T

Art. 35

Art. 35. Minister właściwy
do
spraw
rybołówstwa
odmawia, w drodze
decyzji,
wydania
licencji w przypadku:
1)
gdy statek, którego
dotyczy wniosek nie
jest wpisany do
rejestru;
2)
gdy uprzednio w
odniesieniu do statku
rybackiego, którego
dotyczy
wniosek,
cofnięto licencję na
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

wymaga czynnego ruchu podczas prowadzenia połowu, w tym:
a)
sieci skrzelowe, sieci oplatające, drygawice, pułapki
sieciowe;
b)
pławnice oraz drygawice dryfujące, z których wszystkie
mogą być wyposażone w osprzęt kotwiczący,
uspławniający i nawigacyjny;
c)
takle, liny i narzędzia pułapkowe;
"włok rozprzowy" oznacza dowolny włok holowany, w którym
rozprze lub podobne urządzenie utrzymuje rozwarcie wlotu
sieci, niezależnie od tego, czy rozwarcie jest wspierane podczas
ciągnięcia po dnie morza;
"system monitorowania statków" (VMS), o którym mowa w art.
9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli, oznacza satelitarny
system
monitorowania
statków
rybackich
regularnie
przekazujący organom do spraw rybołówstwa dane o pozycji,
kursie i prędkości statków;
"satelitarne urządzenie lokacyjne", o którym mowa w art. 4 ust.
12 rozporządzenia w sprawie kontroli, oznacza urządzenie
zainstalowane na statku rybackim, które automatycznie
przekazuje dane o pozycji i inne związane z tym dane do
ośrodka monitorowania rybołówstwa zgodnie z wymogami
prawnymi oraz umożliwia wykrycie i identyfikację statku
rybackiego o każdej porze;
"rejs połowowy" oznacza każdy rejs statku rybackiego, podczas
którego prowadzone są działania połowowe i który zaczyna się
w chwili opuszczenia portu przez statek rybacki i kończy się w
momencie jego przybycia do portu;
"operacja połowowa" oznacza wszelkie działania związane z
poszukiwaniem ryb, wydawaniem, holowaniem i wybieraniem
narzędzi czynnych, wystawianiem, pozostawaniem w wodzie,
wybieraniem lub przestawianiem narzędzi biernych oraz
usuwaniem jakiegokolwiek połowu z narzędzia połowowego czy
sieci do przechowywania lub przemieszczaniem z sadza
wykorzystywanego w transporcie do sadzów, w których odbywa
się tucz i hodowla;
"elektroniczny dziennik połowowy" oznacza komputerowy zapis
informacji dotyczących operacji połowowych, prowadzony
przez kapitana statku rybackiego i przekazywany organom
państwa członkowskiego;

3)

4)

podstawie art. 129
ust. 2 rozporządzenia
nr 404/2011;
gdy została wydana
decyzja o uznaniu
danego
statku
rybackiego
za
wycofany
z
wykonywania
rybołówstwa
komercyjnego oraz
statek ten nie został
ponownie
wprowadzony
do
wykonywania
rybołówstwa
komercyjnego;
odmowy dokonania
zmiany wpisu w
rejestrze
na
podstawie art. 18.
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13)

Art. 3
ust. 1

ust. 2

ust. 3

ust. 4

"postać produktu" oznacza opis przetworzonej formy produktu
rybołówstwa lub jego części zgodnie z kodami i opisami w
załączniku I;
14) "Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa" oznacza agencję, o
której mowa w art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 768/2005;
15) "obserwacja" oznacza każde stwierdzenie obecności statku
rybackiego przez dowolny właściwy organ państwa
członkowskiego;
16) "wrażliwe informacje handlowe" oznaczają informacje, których
ujawnienie może naruszyć interesy handlowe operatora;
17) "komputerowy system zatwierdzania" oznacza system
sprawdzający, czy wszystkie dane zapisywane w bazach danych
państw członkowskich są dokładne, pełne i przesłane w terminie;
18) "usługa sieciowa" oznacza niezależny element oprogramowania
służący do interoperacyjnej interakcji między maszynami w
ramach sieci.
Wydawanie licencji połowowych i zarządzanie nimi
1. Licencja połowowa, o której mowa w art. 6 rozporządzenia w
sprawie kontroli, jest ważna wyłącznie dla jednego statku rybackiego
UE.
2. Państwa członkowskie wydają i cofają licencje połowowe, o których
mowa w art. 6 rozporządzenia w sprawie kontroli, oraz zarządzają nimi
w odniesieniu do swoich statków rybackich zgodnie z niniejszym
rozporządzeniem.
3. Licencje połowowe, o których mowa w art. 6 rozporządzenia w
sprawie kontroli, zawierają co najmniej informacje określone w
załączniku II.

4. Licencje połowowe wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
1281/2005 uważa się za licencje połowowe wydane zgodnie z
niniejszym rozporządzeniem, jeżeli zawierają minimalną ilość
informacji wymaganych w ust. 3 niniejszego artykułu.

T

Art. 35.

T

Rozdział 4
Licencja

T

Art. 39

j.w.

Art. 39. 1. Licencja oraz jej
duplikat zawierają dane, o których
mowa w załączniku II do
rozporządzenia 404/2011.
2. Wzór licencji zamieszcza
się na stronie internetowej urzędu
obsługującego
ministra
właściwego
do
spraw
rybołówstwa.

N

3

ust. 5

5. Licencja połowowa jest ważna wyłącznie, jeżeli warunki, na
podstawie których ją wydano, są nadal spełniane.

T

ust. 6

6. Jeżeli licencję połowową tymczasowo zawieszono lub cofnięto na
stałe, organy państwa członkowskiego bandery bezzwłocznie
informują właściciela licencji połowowej.
7. Zdolność całkowita odpowiadająca wydanym przez państwo
członkowskie licencjom połowowym, wyrażona w GT lub w kW, w
żadnym momencie nie jest większa niż maksymalny poziom zdolności
ustanowiony dla tego państwa członkowskiego zgodnie z art. 12 i 13
rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 oraz rozporządzeniem Komisji
(WE) nr 1438/2003, rozporządzeniem Rady (WE) nr 639/2004 i
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2104/2004.
Upoważnienia do połowów
1. Upoważnienie do połowów, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia
w sprawie kontroli, jest ważne wyłącznie dla jednego statku
rybackiego UE.

N

ust. 7

Art. 4
ust. 1

Art. 37 1.
pkt 2

Art. 37. 1. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa cofa, w
drodze decyzji, licencję w
przypadku:
2)
gdy dane dotyczące
statku rybackiego określone w
licencji są niezgodne ze stanem
faktycznym, a właściciel tego
statku nie złożył wniosku o
dokonanie zmiany wpisu w
rejestrze w terminie, o którym
mowa w art. 16 ust. 2;

Art. 40 ust. 3

Art. 40. 1. Wykonywanie
rybołówstwa komercyjnego w
danym roku kalendarzowym
wymaga uzyskania specjalnego
zezwolenia połowowego.
2. W przypadku prowadzenia
połowów na obszarach, o których
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3,
specjalne zezwolenie połowowe
może zostać wydane na okres
inny niż rok kalendarzowy,
jednak nie krótszy niż 6 miesięcy
i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
3.
Specjalne
zezwolenie
połowowe jest wydawane, na
wniosek armatora, na statek
rybacki, na który została wydana

N

T

4

licencja i nie została ona cofnięta.
ust. 2

2. Upoważnienia do połowów, o których mowa w art. 7 rozporządzenia
w sprawie kontroli, zawierają co najmniej informacje określone w
załączniku III. Państwo członkowskie bandery dopilnowuje, aby
informacje zawarte w upoważnieniu do połowów były dokładne i
zgodne z przepisami wspólnej polityki rybołówstwa.

T

ust. 3

3. Specjalne zezwolenia połowowe wydane zgodnie z rozporządzeniem
Rady (WE) nr 1627/94 uważa się za upoważnienia do połowów
wydane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, jeżeli zawierają
minimalną ilość informacji wymaganych w ust. 2 niniejszego artykułu.
4. Upoważnienie do połowów, o którym mowa w ust. 2, oraz licencja
połowowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia,
mogą być zawarte w tym samym dokumencie.
5. Nie naruszając przepisów szczególnych, statki rybackie UE o
długości całkowitej poniżej 10 metrów, które poławiają wyłącznie w
wodach terytorialnych swoich państw członkowskich bandery, są
wyłączone z obowiązku posiadania upoważnienia do połowów.
6. Stosuje się odpowiednio art. 3 ust. 2 i 5 niniejszego rozporządzenia.

N

ust. 4

ust. 5

ust. 6

Art. 42.

Art. 42. 1.
Specjalne
zezwolenie połowowe i jego
duplikat zawierają dane, o których
mowa w załączniku III do
rozporządzenia nr 404/2011, w
szczególności dane, o których
mowa w art. 41 ust. 5 pkt 1–4 i 6–
9, oraz odpowiednio wielkość
przyznanej kwoty połowowej lub
liczbę dni połowowych, jeżeli dla
danego gatunku organizmów
morskich została ustalona ogólna
kwota połowowa lub liczba dni
połowowych.
2.
Wzór
specjalnego
zezwolenia
połowowego
zamieszcza
się
na
stronie
internetowej
urzędu
obsługującego
ministra
właściwego
do
spraw
rybołówstwa.

N

N

N

5

Art. 5
ust. 1

ust. 2

Art. 6

Wykaz upoważnień do połowów
1. Nie naruszając przepisów szczególnych, po uruchomieniu stron
internetowych, o których mowa w art. 114 rozporządzenia w sprawie
kontroli, i nie później niż dnia 1 stycznia 2012 r. państwa
członkowskie udostępniają w zabezpieczonej części swoich oficjalnych
stron internetowych wykaz statków rybackich, które otrzymały
upoważnienia do połowów, o których mowa w art. 7 rozporządzenia w
sprawie kontroli, zanim te upoważnienia do połowów staną się ważne.
Państwa członkowskie aktualizują swoje wykazy w przypadku
wszelkich zmian, zanim wejdą one w życie.
2. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
państwa członkowskie udostępniają Komisji na jej prośbę wykaz
statków rybackich, które otrzymały upoważnienia do połowów na 2011
r. Państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich zmianach w
wykazie zanim wejdą one w życie.
Oznakowanie statków rybackich
Statek rybacki UE oznakowuje się w następujący sposób:
a)
litera(-y) portu lub okręgu, w którym statek rybacki UE jest
zarejestrowany, i numer(-y) rejestracyjny(-e) są namalowane lub
umieszczone z obydwu stron dziobu statku możliwie jak
najwyżej nad poziomem wody w taki sposób, aby były dobrze
widoczne z morza i z powietrza, w kolorach kontrastujących z
tłem, na którym są namalowane;
b)
w przypadku statków rybackich UE o długości całkowitej
powyżej 10 metrów i do 17 metrów wysokość liter i cyfr musi
wynosić co najmniej 25 centymetrów przy grubości linii
wynoszącej co najmniej 4 centymetry. W przypadku statków
rybackich UE, których długość całkowita wynosi co najmniej 17
metrów, wysokość liter i cyfr nie może być mniejsza niż 45
centymetrów przy grubości linii wynoszącej co najmniej 6
centymetrów;
c)
państwo członkowskie bandery może nałożyć wymóg, aby
międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy (IRCS) lub
oznaka rybacka były namalowane na dachu sterówki w taki
sposób, aby były dobrze widoczne z powietrza, w kolorze
kontrastującym z tłem, na którym są namalowane;
d)
kolory kontrastujące to biały i czarny;
e)
oznaka rybacka namalowana lub umieszczona na kadłubie statku
rybackiego UE nie jest usuwalna, zamazywana, zmieniana,

N

N

N
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nieczytelna, przykrywana ani zasłaniana.
Art. 7
ust. 1

Dokumenty przechowywane na statku rybackim UE
1. Kapitan statku rybackiego UE o długości całkowitej wynoszącej co
najmniej 10 metrów przechowuje dokumenty wydane przez właściwy
organ państwa członkowskiego, w którym statek jest zarejestrowany,
zawierające przynajmniej następujące elementy dotyczące statku:
a)
nazwę, jeżeli została nadana;
b)
litery portu lub okręgu, w którym statek jest zarejestrowany, i
numer(-y) rejestracyjny(-e);
c)
międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy, jeżeli został
nadany;
d)
imię i nazwisko oraz adres właściciela(-i) i w odpowiednim
przypadku osoby (osób) czarterującej(-ych);
e)
długość całkowitą, moc silnika napędowego, pojemność brutto
oraz - w przypadku statków rybackich UE, które wprowadzono
do użytku po dniu 1 stycznia 1987 r. - datę wprowadzenia do
użytku.

T

Art. 34 ust. 3

Art. 34. 1. Wniosek o
wydanie licencji zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce
zamieszkania i adres albo
nazwę, siedzibę i adres
armatora statku rybackiego;
numer CFR;
2)
3)
oznakę rybacką statku
rybackiego;
4)
wskazanie miejsca odbioru
licencji:
siedzibę
okręgowego
inspektora
rybołówstwa
morskiego
wskazanego we wniosku
albo
siedzibę
urzędu
obsługującego
ministra
właściwego
do
spraw
rybołówstwa.
2. Wniosek o wydanie
licencji składa się na formularzu
udostępnionym
na
stronie
internetowej
urzędu
obsługującego
ministra
właściwego
do
spraw
rybołówstwa.
statku
3. Armator
rybackiego odbierając licencję
jest
obowiązany
oddać
dotychczasową licencję na dany
statek rybacki, jeżeli została
wydana.
4. W czasie wykonywania
rybołówstwa
komercyjnego
dokument licencji albo jej
duplikat
lub
ich
kopia
poświadczona przez okręgowego
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inspektora
rybołówstwa
morskiego za zgodność
z
oryginałem znajdują się na statku
rybackim, na który zostały
wydane.
2. Na statkach rybackich UE o długości całkowitej wynoszącej co
najmniej 17 metrów i posiadających ładownie przeznaczone do
przechowywania produktów rybołówstwa kapitan przechowuje
dokładne plany z opisem ładowni przeznaczonych do przechowywania
produktów rybołówstwa, włącznie ze wskazaniem wszystkich
możliwości dostępu do nich oraz ich pojemności magazynowej w
metrach sześciennych.
3. Kapitan statku UE posiadającego zbiorniki ze schłodzoną wodą
morską przechowuje aktualny dokument określający wymiary tych
zbiorników w metrach sześciennych zaokrąglane do 10 cm.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, są poświadczane przez
właściwy organ państwa członkowskiego bandery. Wszelkie zmiany
danych zawartych w dokumentach, o których mowa w ust. 1 i 3, są
poświadczane przez właściwy organ państwa członkowskiego bandery.

N

ust. 5

5. Dokumenty, o których mowa w niniejszym artykule, są okazywane
w celu kontroli i inspekcji na wniosek urzędników.

N

Art. 8

Oznakowanie jednostek oraz urządzeń do sztucznej koncentracji
ryb
Wszystkie jednostki znajdujące się na statkach rybackich UE oraz
urządzenia do sztucznej koncentracji ryb są oznakowane oznakami
rybackimi statków rybackich UE, które je wykorzystują.

T

ust. 2

ust. 3

ust. 4

N

T

Art. 114 ust.
1 pkt 5

Art. 114. 1. Okręgowy inspektor
rybołówstwa morskiego:
5)
poświadcza dokumenty,
o których mowa w art. 7 ust. 2 i 3
rozporządzenia 404/2011

Art. 6 ust. 2

Art. 6. 1. Zabrania się naruszania
narzędzi
połowowych
stanowiących własność osoby
trzeciej, chyba że jest to
konieczne
ze
względu
na
działanie
siły
wyższej,
bezpieczeństwo żeglugi oraz na
potrzeby ratownictwa lub nadzoru
nad wykonywaniem rybołówstwa.
2. Narzędzia połowowe używane
do wykonywania rybołówstwa
komercyjnego
na
obszarach
morskich
Rzeczypospolitej
Polskiej, oznakowuje się oznaką
rybacką statku rybackiego, z
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którego narzędzia te są wydawane
lub wystawiane.
3.
Oznakowania
narzędzi
połowowych, o których mowa w
ust. 2, dokonuje armator statku
rybackiego, z którego narzędzia te
są wydawane lub wystawiane.
4. Narzędzia połowowe wydane
lub wystawione na obszarach
morskich
Rzeczypospolitej
Polskiej,
używane
do
wykonywania
rybołówstwa
komercyjnego, które nie są
oznakowane, uznaje się za
porzucone z zamiarem wyzbycia
się własności.
5. Narzędzia połowowe, o których
mowa w ust. 4, przekazuje się
dyrektorowi urzędu morskiego
właściwemu ze względu na
miejsce znalezienia tych narzędzi.
6. Organizmy morskie znajdujące
się w narzędziach połowowych, o
których mowa w ust. 4, nadające
się do spożycia okręgowy
inspektor rybołówstwa morskiego
właściwy ze względu na miejsce
znalezienia
tych
narzędzi
przekazuje
nieodpłatnie
placówkom
opiekuńczowychowawczym
lub
organizacjom
pożytku
publicznego,
w
rozumieniu
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o
działalności
pożytku
publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.
1536, z późn. zm. )) albo
sprzedaje w trybie właściwym dla
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sprzedaży zajętych ruchomości
ulegających szybkiemu zepsuciu
przewidzianym w przepisach
wydanych na podstawie ustawy z
dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1015, z późn. zm. )).
7. Środki finansowe uzyskane ze
sprzedaży, o której mowa w ust.
4, stanowią dochód budżetu
państwa i są przekazywane na
rachunek bankowy właściwego
okręgowego
inspektora
rybołówstwa morskiego.
Art. 9
ust. 1

ust. 2

ust. 3

Art. 10

Przepisy ogólne dotyczące narzędzi biernych oraz włoków
rozprzowych
1. Przepisy zawarte w art. 9-12 niniejszego rozporządzenia mają
zastosowanie do statków rybackich UE, które prowadzą połowy we
wszystkich wodach UE, a przepisy zawarte w art. 13-17 niniejszego
rozporządzenia - do wód UE leżących w odległości większej niż 12 mil
morskich, mierząc od linii podstawowych nadbrzeżnych państw
członkowskich.
2. Na wodach UE, o których mowa w ust. 1, zakazuje się prowadzenia
działań połowowych przy użyciu narzędzi biernych, boi i włoków
rozprzowych, które nie są oznakowane i których nie można
zidentyfikować zgodnie z przepisami art. 10-17 niniejszego
rozporządzenia.
3. Na wodach UE, o których mowa w ust. 1, zakazuje się posiadania na
statku
a)
rozprzy włoka rozprzowego, których nie oznakowano oznaką
rybacką zgodnie z art. 10 niniejszego rozporządzenia;
b)
narzędzi biernych, na których nie umieszczono tabliczek zgodnie
z art. 11 ust. 2 niniejszego rozporządzenia;
c)
boi, które nie są oznakowane zgodnie z art. 13 ust. 2 niniejszego
rozporządzenia.
Przepisy dotyczące włoków rozprzowych
Kapitan statku rybackiego UE lub jego przedstawiciel dopilnowuje,
aby każdy zmontowany włok rozprzowy znajdujący się na pokładzie

N

T

j.w.

T

j.w.

T

j.w.
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Art. 11
ust. 1

ust. 2

Art. 12
ust. 1

ust. 2
Art. 13
ust. 1

lub wykorzystywany do połowów był wyraźnie oznakowany oznaką
rybacką tego statku rybackiego, umieszczoną na rozprzu każdego
zestawu włoka rozprzowego.
Przepisy dotyczące narzędzi biernych
1. Kapitan statku rybackiego UE lub jego przedstawiciel dopilnowuje,
aby każde narzędzie bierne znajdujące się na statku lub
wykorzystywane do połowów było wyraźnie oznakowane i
identyfikowalne zgodnie z przepisami niniejszego artykułu.
2. Na każdym narzędziu biernym wykorzystywanym do połowów
umieszcza się w trwały sposób oznakę rybacką widniejącą na kadłubie
statku rybackiego, do którego należy:
a)
w przypadku sieci - w formie tabliczki przymocowanej do
najwyższego rzędu oczek;
b)
w przypadku lin i takli - w formie tabliczki w miejscu połączenia
z boją kotwiczną;
c)
w przypadku narzędzi pułapkowych - w formie tabliczki
przymocowanej do podbory;
d)
w przypadku narzędzia biernego o długości przekraczającej
jedną milę morską - w formie tabliczek przymocowanych
zgodnie z lit. a), b) oraz c) w regularnych odstępach nie
dłuższych niż jedna mila morska, tak aby każda część narzędzia
biernego o długości przekraczającej jedną milę morską była
oznakowana.
Przepisy dotyczące tabliczek
1. Każda tabliczka jest:
a)
wykonane z materiału o dużej trwałości;
b)
solidnie przymocowana do narzędzia;
c)
szeroka na co najmniej 65 milimetrów;
d)
długa na co najmniej 75 milimetrów.
2. Tabliczka jest przymocowana na stałe i nie jest zamazywana,
zmieniana, nieczytelna, przykrywana ani zasłaniana.
Przepisy dotyczące boi
1. Kapitan statku rybackiego UE lub jego przedstawiciel dopilnowuje,
aby dwie końcowe boje znakowe oraz pośrednie boje znakowe,
wyposażone zgodnie z załącznikiem IV, były przymocowane do
każdego narzędzia biernego wykorzystywanego do połowów i
rozmieszczone zgodnie z przepisami niniejszej sekcji.

T

j.w.

T

j.w.

N

N
N

11

ust. 2

ust. 3
Art. 14
ust. 1
ust. 2
Art. 15
ust. 1

ust. 2

ust. 3
ust. 4

ust. 5

2. Każda końcowa boja znakowa i pośrednia boja znakowa jest trwale
oznakowana oznaką rybacką widniejącą na kadłubie statku rybackiego
UE, do którego należy i który rozmieszczał takie boje, w następujący
sposób:
a)
litery i cyfry są umieszczone jak najwyżej nad poziomem wody,
tak aby były wyraźnie widoczne;
b)
litery i cyfry kontrastują kolorem z tłem, na którym są
umieszczone.
3. Litery i cyfry umieszczone na boi znakowej nie są zamazywane,
zmieniane ani nieczytelne.

N

Przepisy dotyczące linek
1. Linki łączące boje z narzędziem biernym są wykonane z materiału
samotonącego lub są obciążone.
2. Linki łączące końcowe boje znakowe z narzędziem biernym są
przymocowane do końców tego narzędzia.

N

Przepisy dotyczące końcowych boi znakowych
1. Końcowe boje znakowe są rozmieszczane w taki sposób, aby w
każdej chwili możliwe było ustalenie położenia każdego końca
narzędzia.
2. Wysokość masztu każdej końcowej boi znakowej wynosi co
najmniej 1 metr nad poziomem wody, mierząc od górnej krawędzi boi
do dolnej krawędzi najniżej położonej chorągiewki.
3. Końcowe boje znakowe są kolorowe, ale nie mogą być czerwone ani
zielone.

N

4. Każda końcowa boja znakowa jest wyposażona w:
a)
jedną chorągiewkę prostokątną lub dwie chorągiewki
prostokątne; jeżeli na tej samej boi wymagane są dwie
chorągiewki, to odległość pomiędzy nimi wynosi co najmniej 20
centymetrów; chorągiewki wskazujące krańce tego samego
narzędzia są takiego samego koloru, przy czym nie może to być
kolor biały, i mają taką samą wielkość;
b)
jedną latarnię, emitującą jeden błysk światła koloru żółtego co
pięć sekund (F1 Y 5s) i widoczną z odległości co najmniej
dwóch mil morskich, lub dwie takie latarnie.
5. Każda końcowa boja znakowa może obejmować znak topowy
umieszczony na czubku boi, na którym umieszczono jeden pas taśmy
odblaskowej o kolorze innym niż czerwony i zielony oraz o szerokości

N

N

N

N

N

N
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nie mniejszej niż 6 centymetrów lub dwa takie pasy.
Art. 16
ust. 1

ust. 2
Art. 17
ust. 1

ust. 2

Przepisy dotyczące mocowania końcowych boi znakowych
1. Końcowe boje znakowe są mocowane do narzędzia biernego w
następujący sposób:
a)
boja w sektorze zachodnim (rozumianym jako połowa okręgu
kompasowego od południa przez zachód do północy włącznie)
jest wyposażona w dwie chorągiewki, dwa pasy taśmy
odblaskowej, dwie latarnie oraz tabliczkę zgodną z art. 12
niniejszego rozporządzenia;
b)
boja w sektorze wschodnim (rozumianym jako połowa okręgu
kompasowego od północy przez wschód do południa włącznie)
jest wyposażona w jedną chorągiewkę, jeden pas taśmy
odblaskowej, jedną latarnię oraz tabliczkę zgodną z art. 12
niniejszego rozporządzenia.
2. Tabliczka zawiera informacje określone w art. 13 ust. 2 niniejszego
rozporządzenia.
Pośrednie boje znakowe
1. Do narzędzia biernego o długości przekraczającej pięć mil morskich
mocuje się pośrednie boje znakowe w następujący sposób:
a)
pośrednie boje znakowe rozmieszczane są w odstępach nie
dłuższych niż pięć mil morskich, tak aby każda część narzędzia
biernego o długości przekraczającej pięć mil morskich była
oznakowana;
b)
pośrednie boje znakowe są wyposażone w latarnię, emitującą
jeden błysk światła koloru żółtego co pięć sekund (F1 Y 5s) i
widoczną z odległości co najmniej dwóch mil morskich.
Pośrednie boje znakowe mają takie same cechy jak końcowe
boje znakowe w sektorze wschodnim, z wyjątkiem tego, że
chorągiewka jest biała.
2. W drodze odstępstwa od ust. 1 na Morzu Bałtyckim do narzędzia
biernego o długości przekraczającej jedną milę morską przymocowuje
się pośrednie boje znakowe. Pośrednie boje znakowe rozmieszczane są
w odstępach nie dłuższych niż jedna mila morska, tak aby każda część
narzędzia biernego o długości przekraczającej jedną milę morską była
oznakowana.
Pośrednie boje znakowe mają takie same cechy jak końcowe boje
znakowe w sektorze wschodnim, z następującymi wyjątkami:

N

N
N

N
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a)
b)

Art. 18
ust. 1

ust. 2

ust. 3
Art. 19
ust. 1

ust. 2

chorągiewki są białe;
co piąta pośrednia boja znakowa jest wyposażona w reflektor
radarowy wysyłający echo o zasięgu co najmniej dwóch mil
morskich.
Wymóg dotyczący instalacji satelitarnych urządzeń lokacyjnych na
statkach rybackich UE
1. Nie naruszając przepisów art. 25 ust. 3 niniejszego rozporządzenia,
statek rybacki UE objęty VMS nie może opuścić portu bez
zainstalowanego na nim sprawnie działającego satelitarnego
urządzenia lokacyjnego.
2. Jeżeli statek rybacki UE przebywa w porcie, satelitarne urządzenie
lokacyjne może być wyłączone tylko wtedy, gdy:
a)
przesłano uprzednie powiadomienie do ośrodka monitorowania
rybołówstwa (FMC) państwa członkowskiego bandery oraz do
FMC nadbrzeżnego państwa członkowskiego; oraz
b)
następny raport wykaże, iż statek rybacki UE nie zmienił swojej
pozycji w stosunku do poprzedniego raportu.
Właściwe organy państwa członkowskiego bandery mogą zezwolić na
zastąpienie uprzedniego powiadomienia, o którym mowa w lit. a),
automatycznym komunikatem VMS lub alarmem aktywowanym przez
system, który wskazuje, że statek rybacki UE znajduje się w
określonym wcześniej obszarze geograficznym portu.
3. Niniejszy rozdział nie ma zastosowania do statków rybackich UE
wykorzystywanych wyłącznie do eksploatacji zasobów akwakultury.
Właściwości satelitarnego urządzenia lokacyjnego
1. Satelitarne urządzenie lokacyjne zainstalowane na statkach
rybackich UE zapewnia automatyczne przekazywanie do FMC
państwa członkowskiego bandery, w regularnych odstępach, danych
dotyczących:
a)
identyfikacji statku rybackiego;
b)
ostatniej pozycji geograficznej statku rybackiego z marginesem
błędu pozycji poniżej 500 metrów i przedziałem ufności
wynoszącym 99 %;
c)
daty i godziny ustalenia wspomnianej pozycji statku rybackiego
(zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC)); oraz
d)
aktualnej prędkości i kursu statku rybackiego.
2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby satelitarne urządzenia
lokacyjne były zabezpieczone przed wprowadzaniem lub wysyłaniem

N

N

N
N

N
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nieprawdziwych informacji dotyczących pozycji i uniemożliwiały
ręczną zmianę informacji.
Art. 20
ust. 1

ust. 2

ust. 3

Art. 21

Obowiązki kapitanów dotyczące satelitarnych urządzeń
lokacyjnych
1. Kapitanowie statku rybackiego UE dopilnowują, aby satelitarne
urządzenia lokacyjne były zawsze w pełni sprawne oraz aby dane, o
których mowa w art. 19 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, były
przekazywane.
2. Nie naruszając przepisów art. 26 ust. 1 niniejszego rozporządzenia,
kapitan statku rybackiego UE dopilnowuje w szczególności, aby:
a)
dane nie zostały w żaden sposób zmienione;
b)
anteny podłączone do satelitarnych urządzeń lokacyjnych nie
były w żaden sposób zakłócane, odłączone ani zablokowane;
c)
zasilanie satelitarnych urządzeń lokacyjnych nie było w żaden
sposób przerywane; oraz
d)
satelitarnego urządzenia lokacyjnego nie usunięto ze statku
rybackiego.
3. Zakazuje się niszczenia, uszkadzania i unieruchamiania satelitarnego
urządzenia lokacyjnego lub innej ingerencji w to urządzenie, chyba że
właściwe organy państwa członkowskiego bandery zezwoliły na jego
naprawę lub wymianę.
Środki kontroli przyjmowane przez państwa członkowskie
bandery
Każde państwo członkowskie bandery zapewnia stałe i regularne
monitorowanie oraz kontrolę dokładności danych, o których mowa w
art. 19 niniejszego rozporządzenia, i bezzwłocznie reaguje w
przypadku gdy okazuje się, iż dane są niedokładne lub niepełne.

N

N

N

T

Art. 112 ust.
1

Art. 112. 1.
Minister
właściwy do spraw rybołówstwa:
jest odpowiedzialny za
1)
monitorowanie działalności
połowowej
statków
rybackich
za
pomocą
satelitarnego
systemu
monitorowania statków, o
którym mowa w art. 9 ust.
1
rozporządzenia
nr
1224/2009;
2)
zbiera,
gromadzi
i
przetwarza dane w zakresie
wykonywania rybołówstwa
morskiego;
3)
realizuje
obowiązki
państwa członkowskiego

15

4)

5)

6)

Unii
Europejskiej
dotyczące:
a)
przypadkowych
połowów waleni, określone
w
rozporządzeniu
nr
812/2004,
b) programu krajowego, w
tym
przekazywania
sprawozdań, o których
mowa w art. 25 ust. 3
rozporządzenia
nr
1380/2013;
umożliwia przekazywanie
informacji, o których mowa
w
art.
40
ust.
1
rozporządzenia
nr
1005/2008, poprzez stronę
internetową
urzędu
obsługującego
tego
ministra;
pełni funkcję organu, o
którym mowa w art. 5 ust.
5
rozporządzenia
nr
1224/2009;
za pośrednictwem CMR:
a) przyjmuje uprzednie
powiadomienia,
o
których mowa w art.
17
i
art.
18
rozporządzenia
nr
1224/2009,
b) przyjmuje uprzednie
zgłoszenia, o których
mowa w art. 17
rozporządzenia
nr
1098/2007,
c) wykonuje obowiązki
państwa
członkowskiego Unii
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Europejskiej
w
zakresie
powiadomienia
o
wejściu do portu statku
rybackiego
i
wyładunku w innym
państwie
członkowskim
Unii
Europejskiej,
d) realizuje zadania punktu
kontaktowego,
o
którym mowa w art. 80
ust. 5 rozporządzenia
nr 1224/2009,
monitoruje
i
e)
dokonuje
kontroli
danych, o którym
mowa w art. 19
rozporządzenia
nr
404/2011;
7)
zatwierdza
świadectwa
połowowe, w przypadkach,
o których mowa w art. 15
ust. 1 rozporządzenia nr
1005/2008;
8)
wyznacza
obserwatorów
kontroli, o których mowa w
art.
93
ust.
2
rozporządzenia
nr
404/2011;
9)
przekazuje informacje, o
których mowa w art. 34
rozporządzenia
nr
1224/2009.
2. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa odmawia, w
drodze decyzji, zatwierdzenia
świadectwa
połowowego,
o
którym mowa w ust. 1 pkt 7, w
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przypadku niezgodności danych
zawartych w tym świadectwie z
danymi
zawartymi
w
elektronicznym
systemie
raportowania połowów.
Art. 22
ust. 1

ust. 2

Art. 23

Art. 24
ust. 1

Częstotliwość przekazywania danych
1. Każde państwo członkowskie dopilnowuje, aby jego FMC
otrzymywał za pośrednictwem VMS - co najmniej raz na dwie godziny
- informacje, o których mowa w art. 19 niniejszego rozporządzenia,
dotyczące jego statków rybackich. FMC może zwrócić się o częstsze
otrzymywania wspomnianych informacji.
2. FMC ma możliwość wywoływania faktycznej pozycji każdego
swojego statku rybackiego.
Monitorowanie wejść na określone obszary oraz wyjść z nich
Każde państwo członkowskie dopilnowuje, aby jego FMC
monitorował za pośrednictwem danych VMS daty i godziny wejść oraz
wyjść jego statków rybackich w odniesieniu do:
a)
wszelkich obszarów morskich, w przypadku których stosuje się
przepisy szczegółowe dotyczące dostępu do wód i zasobów;
b)
obszarów ograniczonych połowów, o których mowa w art. 50
rozporządzenia w sprawie kontroli;
c)
obszarów podlegających regulacji regionalnych organizacji ds.
rybołówstwa, których stroną jest Unia Europejska lub określone
państwa członkowskie;
d)
wód podlegających suwerenności lub jurysdykcji państwa
trzeciego.
Przekazywanie danych do nadbrzeżnego państwa członkowskiego
1. VMS ustanowiony przez każde państwo członkowskie zapewnia
automatyczne przekazywanie do FMC nadbrzeżnego państwa
członkowskiego danych, które należy zapewnić zgodnie z art. 19
niniejszego rozporządzenia, dotyczących statków rybackich
pływających pod jego banderą w czasie, gdy znajdują się one na
wodach nadbrzeżnego państwa członkowskiego. Przekazywanie
danych następuje równocześnie z odbiorem danych przez FMC
państwa członkowskiego bandery oraz zgodnie z formatem
określonym w załączniku V.

T

j.w.

j.w.

N
Przepis
stosowany
wprost
N
Przepis
stosowany
wprost

N
Przepis
stosowany
wprost

18

ust. 2

ust. 3

ust. 4

Art. 25
ust. 1

ust. 2

2. Nadbrzeżne państwa członkowskie wspólnie monitorujące dany
obszar mogą określić wspólne miejsce przeznaczenia do celów
przekazywania danych, które należy zapewniać zgodnie z art. 19
niniejszego rozporządzenia. Powiadamiają o tym Komisję i pozostałe
państwa członkowskie.
3. Każde państwo członkowskie przekazuje do pozostałych państw
członkowskich i Komisji wyczerpujący wykaz współrzędnych
szerokości i długości geograficznej, które wyznaczają jego wyłączną
strefę ekonomiczną lub wyłączną strefę połowów, w - jeśli to możliwe:
elektronicznym - formacie zgodnym z globalnym geocentrycznym
układem odniesienia 1984 (WGS 84). Ponadto informuje pozostałe
państwa członkowskie i Komisję o wszelkich zmianach tych
współrzędnych. Alternatywnie, państwa członkowskie mogą
opublikować powyższy wykaz na stronie internetowej, o której mowa
w art. 115 rozporządzenia w sprawie kontroli.
4. Państwa członkowskie zapewniają skuteczną koordynację między
swoimi właściwymi organami w odniesieniu do przekazywania danych
VMS zgodnie z art. 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli, w tym
poprzez ustanowienie w tym celu przejrzystych i udokumentowanych
procedur.
Awaria techniczna lub niedziałanie satelitarnego urządzenia
lokacyjnego
1. W przypadku awarii technicznej lub niedziałania satelitarnego
urządzenia lokacyjnego zainstalowanego na statku rybackim UE
kapitan lub jego przedstawiciel co cztery godziny - począwszy od
momentu wykrycia zdarzenia lub uzyskania informacji o nim zgodnie z
ust. 4 lub art. 26 ust. 1 niniejszego rozporządzenia - informuje FMC
państwa członkowskiego bandery o aktualnych współrzędnych
geograficznych statku rybackiego za pomocą odpowiednich środków
telekomunikacyjnych. Państwa członkowskie podejmują decyzję o
środkach telekomunikacyjnych, jakie należy stosować, i podają je na
stronie internetowej, o której mowa w art. 115 rozporządzenia w
sprawie kontroli.
2. FMC państwa członkowskiego bandery niezwłocznie wprowadza
otrzymane pozycje geograficzne, o których mowa w ust. 1, do bazy
danych VMS. Dane VMS wprowadzone ręcznie wyraźnie różnią się od
komunikatów automatycznych w bazie danych. W odpowiednich
przypadkach dane VMS wprowadzone ręcznie niezwłocznie
przekazuje się nadbrzeżnym państwom członkowskim.
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ust. 3

ust. 4

ust. 5

Art. 26
ust. 1

ust. 2

3. W przypadku awarii technicznej lub niedziałania satelitarnego
urządzenia lokacyjnego statek rybacki UE może opuścić port dopiero
wtedy, gdy zdaniem właściwych organów państwa bandery satelitarne
urządzenie lokacyjne zainstalowane na statku sprawnie działa. W
drodze odstępstwa FMC państwa członkowskiego bandery może
zezwolić swoim statkom rybackim na opuszczenie portu z
niedziałającym satelitarnym urządzeniem lokacyjnym w celu jego
naprawy lub wymiany.
4. Właściwe organy państwa członkowskiego bandery lub - w
odpowiednich przypadkach - nadbrzeżnego państwa członkowskiego
starają się powiadomić kapitana lub osobę odpowiedzialną za statek
lub ich przedstawiciela, jeżeli satelitarne urządzenie lokacyjne
zainstalowane statku rybackim UE jest uszkodzone lub nie działa
sprawnie.
5. Usunięcie satelitarnego urządzenia lokacyjnego w celu jego naprawy
lub wymiany wymaga zgody właściwych organów państwa
członkowskiego bandery.
Brak odbioru danych
1. Jeżeli w ciągu dwunastu następujących po sobie godzin FMC
państwa członkowskiego bandery nie otrzymało transmisji danych
zgodnie z art. 22 lub art. 25 ust. 1 niniejszego rozporządzenia,
możliwie najszybciej powiadamia o tym kapitana lub operatora statku
rybackiego UE lub ich przedstawiciela(-i). Jeżeli w ciągu jednego roku
kalendarzowego sytuacja taka powtarza się więcej niż trzy razy w
odniesieniu do danego statku rybackiego UE, państwo członkowskie
bandery dopilnowuje, aby satelitarne urządzenie lokacyjne
przedmiotowego statku rybackiego zostało dokładnie sprawdzone.
Państwo członkowskie bandery podejmuje działania wyjaśniające w tej
sprawie w celu ustalenia, czy przy sprzęcie nie manipulowano. Na
zasadzie odstępstwa od art. 20 ust. 2 lit. d) niniejszego rozporządzenia
powyższe działania wyjaśniające mogą wiązać się z koniecznością
zdemontowania takiego sprzętu w celu jego sprawdzenia.
2. Jeżeli w ciągu dwunastu godzin FMC państwa członkowskiego
bandery nie otrzymało transmisji danych zgodnie z art. 22 lub art. 25
ust. 1 niniejszego rozporządzenia, a ostatnią otrzymaną pozycją była
pozycja na wodach innego państwa członkowskiego, możliwie
najszybciej powiadamia o tym FMC tego nadbrzeżnego państwa
członkowskiego.
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ust. 3

Art. 27
ust. 1

ust. 2

Art. 28

Art. 29
ust. 1

3. Jeżeli właściwe organy nadbrzeżnego państwa członkowskiego
wykryją statek rybacki UE na swoich wodach, a nie otrzymały danych
zgodnych z art. 24 ust. 1 lub art. 25 ust. 2 niniejszego rozporządzenia,
powiadamiają o tym kapitana statku rybackiego oraz FMC państwa
członkowskiego bandery.
Monitorowanie i raportowanie działań połowowych
1. Państwa członkowskie wykorzystują dane otrzymane na mocy art.
22, art. 24 ust. 1 i art. 25 niniejszego rozporządzenia do skutecznego
monitorowania działań połowowych statków rybackich.
2. Państwa członkowskie bandery:
a)
zapewniają rejestrację danych otrzymanych zgodnie z
niniejszym rozdziałem w formie danych komputerowych i
bezpieczne przechowywanie w skomputeryzowanych bazach
danych przez co najmniej trzy lata;
b)
podejmują wszystkie niezbędne środki, aby zapewnić ich
wykorzystywanie wyłącznie do celów urzędowych; oraz
c)
podejmują wszelkie niezbędne środki techniczne w celu ochrony
takich danych przed przypadkowym lub nielegalnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, pogorszeniem jakości,
rozpowszechnieniem lub dostępem do nich osób niepowołanych.
Dostęp Komisji do danych
Komisja może zwrócić się do państw członkowskich zgodnie z art. 111
ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli o zapewnienie
automatycznego przekazywania do Komisji lub wyznaczonego przez
nią organu danych, które należy zapewniać zgodnie z art. 19
niniejszego rozporządzenia, dotyczących określonej grupy statków
rybackich i określonego przedziału czasowego. Przekazywanie danych
następuje równocześnie z odbiorem danych przez FMC państwa
członkowskiego bandery oraz zgodnie z formatem określonym w
załączniku V.
Statki rybackie UE objęte wymogiem wypełniania i przedkładania
dziennika połowowego, deklaracji przeładunkowej i deklaracji
wyładunkowej w formie papierowej
1. Nie naruszając przepisów szczegółowych zawartych w planach
wieloletnich, kapitan statku rybackiego UE o długości całkowitej
wynoszącej co najmniej 10 metrów, który nie jest objęty wymogiem
elektronicznego wypełniania i przekazywania danych z dziennika
połowowego,
deklaracji
przeładunkowych
i
deklaracji
wyładunkowych, wypełnia i przedkłada dane z dziennika połowowego,
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Art. 75, art.
79 ust. 1 i 2

Art. 76. Kapitan wykonujący
rybołówstwo komercyjne przy
użyciu statku rybackiego, o
którym mowa w art. 14 i art. 15
rozporządzenia nr 1224/2009 i art.
11 rozporządzenia Rady (WE) nr
1098/2007 z dnia 18 września
2007
r.
ustanawiającego
wieloletni plan w zakresie
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deklaracje przeładunkowe i deklaracje wyładunkowe, o których mowa
w art. 14, 21 i 23 rozporządzenia w sprawie kontroli, w formie
papierowej. Powyższe deklaracje przeładunkowe i deklaracje
wyładunkowe może również wypełniać i przedkładać przedstawiciel
kapitana w jego imieniu.

zasobów dorsza w Morzu
Bałtyckim oraz połowów tych
zasobów,
zmieniającego
rozporządzenie
(EWG)
nr
2847/93
i
uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 779/97
(Dz. Urz. UE L 248 z 22.09.2007,
str. 1, z późn. zm.), prowadzi
dziennik połowowy w postaci
papierowej albo elektronicznej
zgodnie
z
przepisami
rozporządzenia nr 1224/2009 i
rozporządzenia nr 404/2011.
Art.
79.
1.
Deklarację
przeładunkową, o której mowa w
art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr
1224/2009,
albo
deklarację
wyładunkową, o której mowa w
art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia,
kapitan statku rybackiego , o
którym mowa w tych przepisach,
przekazuje w terminie, o którym
mowa w tych przepisach,
okręgowemu
inspektorowi
rybołówstwa
morskiego
właściwemu
dla
portu
zakończenia rejsu.
2.
W
przypadku
rejsów
połowowych trwających dłużej
niż 15 dni kapitan statku
rybackiego przekazuje informacje
podawane
w
deklaracji
przeładunkowej
albo
wyładunkowej
okręgowemu
inspektorowi
rybołówstwa
morskiego, o którym mowa w ust.
1,
drogą
radiową
lub
elektroniczną.
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ust. 2

2. Wymóg wypełniania i przedkładania danych z dziennika
połowowego, deklaracji przeładunkowych i deklaracji wyładunkowych
w formie papierowej ma również zastosowanie do statków rybackich
UE o długości całkowitej poniżej 10 metrów, jeżeli państwo
członkowskie bandery wymaga, aby prowadziły one dziennik
połowowy i przedkładały deklaracje przeładunkowe lub deklaracje
wyładunkowe zgodnie z art. 16 ust. 3 i art. 25 ust. 3 rozporządzenia w
sprawie kontroli.

T

Art. 77

Art. 77. 1. Kapitan statku
rybackiego o długości całkowitej
poniżej 10 m, jest obowiązany do
sporządzania
miesięcznego
raportu połowowego.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się
do statków rybackich o długości
całkowitej od 8 do 10 m, przy
użyciu których prowadzi się
połowy dorsza.
3. Do miesięcznego raportu
połowowego wpisuje się:
1)
oznakę rybacką statku
rybackiego;
2)
nazwę miesiąca, za który
raport został sporządzony;
3)
imię i nazwisko, miejsce
zamieszkania oraz adres kapitana
statku rybackiego;
4)
ilość
i
gatunek
złowionych
organizmów
morskich;
5)
obszar połowów;
6)
rodzaj i liczbę użytych
narzędzi połowowych;
7)
czas trwania połowów;
8)
datę
i
godzinę
wyładunków.
4. Wpisu do miesięcznego raportu
połowowego
dokonuje
się
każdorazowo, przed upływem 24
godzin, po powrocie z łowiska.
5. Kapitan statku rybackiego po
zakończeniu połowów w danym
miesiącu, przekazuje miesięczny
raport połowowy do CMR za
pośrednictwem
okręgowego
inspektora
rybołówstwa
morskiego właściwego dla portu
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Art. 30
ust. 1

Wzory dzienników połowowych, deklaracji przeładunkowych i
deklaracji wyładunkowych w formie papierowej
1. W przypadku wszystkich obszarów połowowych, z wyjątkiem
podobszaru 1 NAFO oraz obszarów V(a) i XIV ICES, kapitanowie
statków rybackich UE wypełniają i przedkładają dziennik połowowy,
deklarację przeładunkową i deklarację wyładunkową w formie
papierowej zgodnie ze wzorem w załączniku VI. Jednak dla operacji
połowowych prowadzonych wyłącznie na Morzu Śródziemnym
kapitanowie statków rybackich UE, które nie podlegają obowiązkowi
elektronicznego przekazywania danych z dziennika połowowego,
deklaracji wyładunkowej i deklaracji przeładunkowej i które odbywają
dzienne rejsy połowowe w jednym obszarze połowów, mogą stosować
wzór przedstawiony w załączniku VII.

T/N

ust. 2

2. W przypadku podobszaru 1 NAFO oraz rejonów V(a) i XIV ICES
dla dziennika połowowego w formie papierowej stosuje się wzór w
załączniku VIII, a dla deklaracji wyładunkowych i deklaracji
przeładunkowych w formie papierowej - wzór w załączniku IX.
3. Dziennik połowowy, deklarację przeładunkową i deklarację
wyładunkową w formie papierowej przedstawionej w załączniku VI i
VII stosuje się zgodnie z ust. 1 i art. 31 niniejszego rozporządzenia
również, jeżeli odnośne statki rybackie UE prowadzą działania
połowowe na wodach państwa trzeciego, wodach objętych regulacją
regionalnej organizacji ds. rybołówstwa lub w wodach poza wodami
UE nieobjętych regulacją regionalnej organizacji ds. rybołówstwa,
chyba że to państwo trzecie lub przepisy odnośnej regionalnej

T/N

macierzystego statku rybackiego,
nie później niż do 5. dnia
miesiąca
następującego
po
miesiącu,
za
który
został
sporządzony raport.
Art. 76. Kapitan wykonujący
rybołówstwo komercyjne przy
użyciu statku rybackiego, o
którym mowa w art. 14 i art. 15
rozporządzenia nr 1224/2009 i art.
11 rozporządzenia Rady (WE) nr
1098/2007 z dnia 18 września
2007
r.
ustanawiającego
wieloletni plan w zakresie
zasobów dorsza w Morzu
Bałtyckim oraz połowów tych
zasobów,
zmieniającego
rozporządzenie
(EWG)
nr
2847/93
i
uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 779/97
(Dz. Urz. UE L 248 z 22.09.2007,
str. 1, z późn. zm.), prowadzi
dziennik połowowy w postaci
papierowej albo elektronicznej
zgodnie
z
przepisami
rozporządzenia nr 1224/2009 i
rozporządzenia nr 404/2011.
j.w. – art. 75
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ust. 3

Art. 75
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ust. 4

Art. 31
ust. 1

ust. 2

ust. 3

ust. 4

Art. 32
ust. 1

organizacji ds. rybołówstwa wymagają wyraźnie, aby wypełniano i
przedkładano inny rodzaj dziennika połowowego, deklaracji
przeładunkowej lub deklaracji wyładunkowej. Jeżeli państwo trzecie
nie określa konkretnego dziennika połowowego, ale wymaga innych
elementów danych niż Unia Europejska, takie elementy danych są
zapisywane.
4. Państwa członkowskie mogą nadal stosować papierowe formy
dzienników połowowych zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr
2807/83 w odniesieniu do statków rybackich UE, które nie są objęte
wymogiem elektronicznego wypełniania i przekazywania danych z
dziennika połowowego zgodnie z art. 15 rozporządzenia w sprawie
kontroli, do wyczerpania zapasów papierowych dzienników
połowowych.
Instrukcje dotyczące wypełniania i przedkładania dzienników
połowowych, deklaracji przeładunkowych i deklaracji
wyładunkowych w formie papierowej
1. Dziennik połowowy, deklarację przeładunkową i deklarację
wyładunkową w formie papierowej wypełnia się i przedkłada zgodnie
z instrukcjami określonymi w załączniku X.
2. Jeżeli instrukcje określone w załączniku X wskazują, że stosowanie
danego przepisu jest fakultatywne, państwo członkowskie bandery
może nałożyć obowiązek jego stosowania.
3. Wszystkie wpisy do dziennika połowowego, deklaracji
przeładunkowej lub deklaracji wyładunkowej są czytelne i
nieścieralne. Żaden wpis nie ulega wymazaniu ani zmianie. Jeżeli
popełniono błąd, błędny wpis przekreśla się jedną linią, a kapitan
wpisuje i parafuje nowy, poprawny wpis. Kapitan parafuje każdy
wiersz.
4. Kapitan statku rybackiego UE lub - w przypadku deklaracji
przeładunkowych i deklaracji wyładunkowych - jego przedstawiciel
poświadcza swoimi inicjałami lub swoim podpisem, że wpisy do
dziennika połowowego, deklaracji przeładunkowej i deklaracji
wyładunkowej są poprawne.
Terminy przedkładania dziennika połowowego, deklaracji
przeładunkowej i deklaracji wyładunkowej w formie papierowej
1. Jeżeli statek rybacki UE dokonał wyładunku w porcie lub
przeładunku w porcie lub w miejscu znajdującym się blisko brzegu
państwa członkowskiego bandery, kapitan tego statku możliwie
najszybciej i nie później niż 48 godzin po zakończeniu przeładunku lub
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ust. 2

ust. 3

ust. 4

ust. 5

Art. 33
ust. 1

wyładunku przedkłada właściwym organom odnośnego państwa
członkowskiego oryginał(y) dziennika połowowego, deklaracji
przeładunkowej i deklaracji wyładunkowej. Oryginał(y) powyższych
deklaracji przeładunkowych i deklaracji wyładunkowych może
również przedkładać przedstawiciel kapitana w jego imieniu.
2. Jeżeli po rejsie połowowym nie wyładowuje się połowów, kapitan
tego statku możliwie najszybciej i nie później niż 48 godzin po
przybyciu do portu przedkłada oryginał(y) dziennika połowowego i
deklaracji przeładunkowej. Oryginał(y) powyższej deklaracji
wyładunkowej może również przedkładać przedstawiciel kapitana w
jego imieniu.
3. Jeżeli statek rybacki UE dokonał przeładunku w porcie lub w
miejscu znajdującym się blisko brzegu lub wyładunku w porcie
państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie bandery,
możliwie najszybciej i nie później niż 48 godzin po zakończeniu
przeładunku lub wyładunku przedkłada właściwym organom państwa
członkowskiego, w którym dokonano przeładunku lub wyładunku,
pierwszą kopię (kopie) dziennika połowowego, deklaracji
przeładunkowej i deklaracji wyładunkowej. Oryginał(-y) dziennika
połowowego, deklaracji przeładunkowej i deklaracji wyładunkowej
wysyła się właściwym organom państwa członkowskiego bandery
możliwie najszybciej i nie później niż 48 godzin po zakończeniu
przeładunku lub wyładunku.
4. Jeżeli statek rybacki UE dokonał przeładunku w porcie lub na
wodach państwa trzeciego lub na pełnym morzu lub dokonał
wyładunku w porcie państwa trzeciego, możliwie najszybciej i nie
później niż 48 godzin po zakończeniu przeładunku lub wyładunku
przesyła właściwym organom państwa członkowskiego bandery
oryginał(-y) dziennika połowowego, deklaracji przeładunkowej i
deklaracji wyładunkowej.
5. Jeżeli państwo trzecie lub przepisy regionalnej organizacji ds.
rybołówstwa wymagają innego rodzaju dziennika połowowego,
deklaracji przeładunkowej lub deklaracji wyładunkowej niż określono
w załączniku VI, możliwie najszybciej i nie później niż 48 godzin po
zakończeniu przeładunku lub wyładunku kapitan statku rybackiego UE
przedkłada kopię tego dokumentu swoim właściwym organom.
Wypełnianie dziennika połowowego w formie papierowej
1. Do papierowego dziennika połowowego wpisuje się wszystkie
obowiązkowe informacje, nawet jeżeli nie dokonano żadnych
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Art. 75. Kapitan wykonujący
rybołówstwo komercyjne przy
użyciu statku rybackiego, o
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połowów:
a)
codziennie nie później niż o godz. 24.00 i przed wejściem do
portu;
b)
w czasie każdej inspekcji na morzu;
c)
w czasie wydarzeń określonych w prawodawstwie
wspólnotowym lub przez państwo członkowskie bandery.

ust. 2

ust. 3

ust. 4

ust. 5

2. Nowy wiersz w papierowym dzienniku połowowym wypełnia się:
a)
dla każdego dnia na morzu;
b)
w przypadku połowów w nowym rejonie ICES lub innym
obszarze połowowym w ciągu tego samego dnia;
c)
w przypadku wprowadzania danych dotyczących nakładu
połowowego.
3. Nową stronę w papierowym dzienniku połowowym wypełnia się:
a)
w przypadku stosowania innego narzędzia lub sieci o innym
zakresie wielkości oczek w stosunku do narzędzia stosowanego
wcześniej;
b)
dla wszelkich połowów prowadzonych po przeładunku lub
częściowym wyładunku;
c)
jeżeli liczba kolumn jest niewystarczająca;
d)
przy opuszczaniu portu, jeżeli nie dokonano wyładunku.
4. Przy opuszczaniu portu lub po zakończeniu przeładunku oraz jeżeli
połowy pozostawia się na burcie, ilości każdego gatunku wskazuje się
na nowej stronie dziennika połowowego.
5. Do wskazywania wykorzystywanych narzędzi połowowych w
odpowiednich pozycjach dziennika połowowego w formie papierowej
stosuje się kody podane w załączniku XI.

T

j.w.

którym mowa w art. 14 i art. 15
rozporządzeniau nr 1224/2009 i
art. 11 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1098/2007 z dnia 18 września
2007
r.
ustanawiającego
wieloletni plan w zakresie
zasobów dorsza w Morzu
Bałtyckim oraz połowów tych
zasobów,
zmieniającego
rozporządzenie
(EWG)
nr
2847/93
i
uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 779/97
(Dz. Urz. UE L 248 z 22.09.2007,
str. 1, z późn. zm.), prowadzi
dziennik połowowy w postaci
papierowej albo elektronicznej
zgodnie
z
przepisami
rozporządzenia nr 1224/2009 i
rozporządzenia nr 404/2011.
j.w.

T

j.w.

j.w.

T

j.w.

j.w.

T

j.w.

j.w.
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Art. 34
ust. 1

ust. 2

Przekazywanie deklaracji przeładunkowej w formie papierowej
1. W przypadku operacji przeładunku między dwoma statkami
rybackimi UE po zakończeniu operacji przeładunku kapitan statku
rybackiego przekazującego lub jego przedstawiciel przekazuje kopię
papierowej deklaracji przeładunkowej swojego statku kapitanowi
statku odbierającego lub jego przedstawicielowi. Kapitan statku
odbierającego lub jego przedstawiciel po zakończeniu operacji
przeładunku również przekazuje kopię papierowej deklaracji
przeładunkowej swojego statku kapitanowi statku przekazującego lub
jego przedstawicielowi.
2. Kopie, o których mowa w ust. 1, są okazywane w celu kontroli i
inspekcji na wniosek urzędnika.

Art. 35

Podpisanie deklaracji wyładunkowej
Przed przedłożeniem deklaracji wyładunkowej każda jej strona jest
podpisywana przez kapitana lub jego przedstawiciela.

Art. 36
ust. 1

Wymóg posiadania na statkach rybackich UE systemu
elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania
1. Nie naruszając przepisów art. 39 ust. 4 niniejszego rozporządzenia,
statek rybacki UE objęty wymogiem elektronicznego wypełniania i
przekazywania dziennika połowowego, deklaracji przeładunkowej i
deklaracji wyładunkowej zgodnie z art. 15, 21 i 24 rozporządzenia w
sprawie kontroli nie otrzymuje pozwolenia na opuszczenie portu bez
zainstalowanego na nim sprawnie działającego systemu elektronicznej
rejestracji i elektronicznego raportowania.
2. Niniejszy rozdział nie ma zastosowania do statków rybackich UE
wykorzystywanych wyłącznie do eksploatacji zasobów akwakultury.

ust. 2

Art. 37

Format przekazywania danych ze statku rybackiego UE
właściwemu organowi państwa bandery
Państwa członkowskie określają format stosowany między statkami
rybackimi UE pływającymi pod ich banderą a właściwymi organami
tych państw w celu wypełniania i przekazywania dziennika
połowowego, deklaracji wyładunkowej i deklaracji przeładunkowej, o
których mowa w art. 15, 21 i 24 rozporządzenia w sprawie kontroli.
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Art. 38
ust. 1

ust. 2

Art. 39
ust. 1

Komunikaty zwrotne
1. W przypadku każdego przekazywania danych z dziennika
połowowego oraz danych dotyczących przeładunku, uprzedniego
powiadomienia i wyładunku wysyła się do statków rybackich UE
komunikaty zwrotne. Komunikat zwrotny zawiera potwierdzenie
odbioru.
2. Kapitan statku rybackiego UE zachowuje komunikat zwrotny do
końca rejsu połowowego.
Przepisy w przypadku awarii technicznej lub niedziałania
systemów elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania
1. W przypadku awarii technicznej lub niedziałania systemu
elektronicznej
rejestracji
i
elektronicznego
raportowania
zainstalowanego na statku rybackim UE kapitan statku rybackiego lub
jego przedstawiciel przekazuje - począwszy od momentu wykrycia
zdarzenia lub uzyskania informacji o nim zgodnie z art. 40 ust. 1
niniejszego rozporządzenia - dane z dziennika połowowego, deklaracji
wyładunkowej i deklaracji przeładunkowej właściwym organom
państwa członkowskiego bandery za pomocą odpowiednich środków
telekomunikacyjnych, codziennie i nie później niż do godziny 24.00,
nawet jeżeli nie dokonano żadnego połowu. Państwa członkowskie
podejmują decyzję o środkach telekomunikacyjnych, jakie należy
stosować, i podają je na stronie internetowej, o której mowa w art. 115
rozporządzenia w sprawie kontroli.
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stosowany
wprost
T

Art. 76 ust.
8-14

Art. 76. 1.
Dziennik
połowowy w postaci papierowej
wydaje, na wniosek armatora
statku rybackiego, okręgowy
inspektor rybołówstwa morskiego
właściwy dla portu macierzystego
statku.
2. Za wydanie dziennika
połowowego
w
postaci
papierowej pobiera się opłatę,
która stanowi dochód budżetu
państwa i jest wnoszona na,
wskazany przez okręgowego
inspektora
rybołówstwa
morskiego właściwego dla portu
macierzystego statku, rachunek
bankowy
inspektoratu
obsługującego tego inspektora.
3. Opłata, o której mowa w
ust. 2, stanowi równowartość
kosztów wykonania dziennika
połowowego
w
postaci
papierowej, przy czym nie może
ona przekraczać 1/32 wysokości
przeciętnego
wynagrodzenia
miesięcznego
w
gospodarce
narodowej za rok poprzedzający,
ogłaszanego
przez
Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego
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w
Dzienniku
Urzędowym
Rzeczypospolitej
Polskiej
„Monitor Polski” na podstawie
przepisów o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, zwanego dalej
„wynagrodzeniem”.
4. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa określi, w
drodze rozporządzenia, wysokość
opłaty, o której mowa w ust. 2,
mając na względzie koszty
związane
z
wykonaniem
dziennika połowowego.
połowowy
5. Dziennik
przechowuje się na statku
rybackim w sposób zapewniający
ochronę tego dziennika przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. Kapitan
statku
rybackiego przekazuje oryginał
strony dziennika połowowego do
CMR:
1)
za
pośrednictwem
okręgowego
inspektora
rybołówstwa
morskiego
właściwego
dla
portu
macierzystego statku – w
przypadku
zakończenia
rejsu
w
porcie
macierzystym tego statku;
za
pośrednictwem
2)
okręgowego
inspektora
rybołówstwa
morskiego
właściwego
dla
portu
zakończenia rejsu – w
przypadku
zakończenia
rejsu w porcie niebędącym
portem macierzystym tego
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statku.
7. W
przypadku
prowadzenia
dziennika
połowowego
w
postaci
elektronicznej dane z tego
dziennika przekazuje się do CMR.
8.
W
przypadku
niedziałania
elektronicznego
systemu raportowania połowów, o
którym mowa w art. 39 ust. 4
rozporządzenia nr 404/2011,
trwającego dłużej niż kolejne 24
godziny,
kapitan
statku
rybackiego może wystąpić, za
pomocą środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r.
poz.
1422),
do
ministra
właściwego
do
spraw
rybołówstwa o wydanie zgody na
wyjście z portu statku rybackiego
w
celu
wykonywania
rybołówstwa komercyjnego.
9. Zgoda, o której mowa w
ust. 8, jest wydawana przez
ministra właściwego do spraw
rybołówstwa, niezwłocznie, za
pomocą środków komunikacji
elektronicznej
na
czas
niedziałania
elektronicznego
systemu raportowania połowów.
10. Dane z połowów
prowadzonych po udzieleniu
zgody, o której mowa w ust. 9,
które podlegają obowiązkowi
wpisania do elektronicznego
dziennika połowowego, kapitan
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statku rybackiego przekazuje do
CMR, za pomocą środków
komunikacji
elektronicznej,
codziennie do godziny 24.00.
11. Dane, które podlegają
obowiązkowi
wpisania
do
elektronicznego
dziennika
połowowego,
kapitan
statku
rybackiego przekazuje do CMR,
za pomocą środków komunikacji
elektronicznej,
również
w
przypadkach
oraz
terminie
określonych w art. 39 ust. 1 lub 2
lit. b–e rozporządzenia nr
404/2011.
12. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa niezwłocznie
informuje, na stronie internetowej
urzędu
obsługującego
tego
ministra, o wznowieniu działania
elektronicznego
systemu
raportowania połowów.
13.
W
przypadku
niedziałania
albo
nieprawidłowego
działania
zamontowanego
na
statku
rybackim
elektronicznego
dziennika połowowego armator
tego statku składa do ministra
właściwego
do
spraw
rybołówstwa wniosek o zgodę na
wymontowanie tego dziennika w
celu jego naprawy albo wymiany.
14. Zgoda, o której mowa
w ust. 13, jest wydawana przez
ministra właściwego do spraw
rybołówstwa, w formie pisemnej
w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku.
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ust. 2

ust. 3

2. W przypadku awarii technicznej lub niedziałania systemu
elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania dane z
dziennika połowowego i deklaracji przeładunkowej przesyła się
również:
a)
na wniosek właściwych organów państwa bandery;
b)
niezwłocznie po zakończeniu ostatniej operacji połowowej lub
przeładunku;
c)
przed wejściem do portu;
d)
w czasie każdej inspekcji na morzu;
e)
w czasie wydarzeń określonych w prawodawstwie
wspólnotowym lub przez państwo bandery.
W przypadkach, o których mowa w lit. a) oraz e), przesyła się również
dane
dotyczące uprzedniego
powiadomienia
i
deklaracji
wyładunkowej.
3. Właściwe organy państwa członkowskiego bandery niezwłocznie
wprowadzają otrzymane dane, o których mowa w ust. 1, do
elektronicznej bazy danych.

ust. 4

4. W przypadku awarii technicznej lub niedziałania systemu
elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania statek rybacki
UE może opuścić port dopiero wtedy, gdy zdaniem właściwych
organów państwa bandery system elektronicznej rejestracji i
elektronicznego raportowania zainstalowany na statku sprawnie działa
lub po uzyskaniu zgody właściwych organów państwa członkowskiego
bandery na opuszczenie portu. Państwo członkowskie bandery
niezwłocznie powiadamia nadbrzeżne państwo członkowskie o
wydaniu zezwolenia na opuszczenie portu nadbrzeżnego państwa
członkowskiego swojemu statkowi rybackiemu z systemem
elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania, który nie
działa.

ust. 5

5. Usunięcie systemu elektronicznej rejestracji i elektronicznego
raportowania w celu jego naprawy lub wymiany wymaga zgody
właściwych organów państwa członkowskiego bandery.
Brak odbioru danych
1. Jeżeli właściwe organy państwa członkowskiego bandery nie
otrzymały transmisji danych zgodnie z art. 15, 22 i 24 rozporządzenia

Art. 40
ust. 1

T
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T

Art. 76 ust.
8-14

j.w.

Art. 76 ust.
8-14

j.w.

Art. 76 ust.
8-14

j.w.
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ust. 2

ust. 3

Art. 41
ust. 1

ust. 2

ust. 3

w sprawie kontroli, możliwie najszybciej powiadamiają o tym kapitana
lub operatora statku rybackiego UE lub ich przedstawiciela
(przedstawicieli). Jeżeli w ciągu jednego roku kalendarzowego
sytuacja taka powtarza się więcej niż trzy razy w odniesieniu do
danego statku rybackiego UE, państwo członkowskie bandery
dopilnowuje, aby system elektronicznej rejestracji i elektronicznego
raportowania przedmiotowego statku rybackiego został dokładnie
sprawdzony. Państwo członkowskie bandery podejmuje działania
wyjaśniające w tej sprawie w celu ustalenia przyczyn, dla których dane
nie zostały otrzymane, i podejmuje odpowiednie środki.
2. Jeżeli właściwe organy państwa członkowskiego bandery nie
otrzymały transmisji danych zgodnie z art. 15, 22 i 24 rozporządzenia
w sprawie kontroli, a ostatnią pozycją otrzymaną za pośrednictwem
systemu monitorowania statków była pozycja na wodach nadbrzeżnego
państwa członkowskiego, możliwie najszybciej powiadamiają o
powyższym właściwe organy tego nadbrzeżnego państwa
członkowskiego.
3. Kapitan lub operator statku rybackiego UE lub ich przedstawiciel
przesyła właściwym organom państwa członkowskiego bandery
wszystkie dane, których jeszcze nie przekazano i co do których
otrzymano powiadomienia zgodnie z ust. 1, niezwłocznie po odbiorze
takiego powiadomienia.
Brak dostępu do danych
1. Jeżeli właściwe organy nadbrzeżnego państwa członkowskiego
wykryją na swoich wodach statek rybacki UE pływający pod banderą
innego państwa członkowskiego i nie mogą uzyskać dostępu do
danych z dziennika połowowego lub danych dotyczących przeładunku
zgodnie z art. 44 niniejszego rozporządzenia, występują do właściwych
organów państwa członkowskiego bandery o zapewnienie dostępu do
tych danych.
2. Jeżeli dostęp, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie zapewniony w
ciągu czterech godzin od złożenia tego wniosku, nadbrzeżne państwo
członkowskie powiadamia państwo członkowskie bandery. Po
odbiorze powiadomienia państwo członkowskie bandery niezwłocznie
przesyła dane nadbrzeżnemu państwu członkowskiemu dowolną
dostępną drogą elektroniczną.
3. Jeżeli nadbrzeżne państwo członkowskie nie otrzyma danych, o
których mowa w ust. 2, kapitan lub operator statku rybackiego UE lub
ich przedstawiciel przesyła dane oraz kopię komunikatu zwrotnego, o
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ust. 4

Art. 42
ust. 1

ust. 2

którym mowa w art. 38 niniejszego rozporządzenia, właściwym
organom nadbrzeżnego państwa członkowskiego dowolnymi
dostępnymi środkami - jeżeli to możliwe: elektronicznymi - na ich
wniosek. Państwa członkowskie podejmują decyzję o środkach, jakie
należy stosować, i podają je na stronie internetowej, o której mowa w
art. 115 rozporządzenia w sprawie kontroli.
4. Jeżeli kapitan lub operator statku rybackiego UE lub ich
przedstawiciel nie może przedstawić właściwym organom
nadbrzeżnego państwa członkowskiego kopii komunikatu zwrotnego, o
którym mowa w art. 38 niniejszego rozporządzenia, działania
połowowe danego statku rybackiego na wodach nadbrzeżnego państwa
członkowskiego zostają zabronione, dopóki kapitan lub operator statku
rybackiego lub ich przedstawiciel nie przedstawi wspomnianym
organom kopii komunikatu zwrotnego lub informacji, o których mowa
w art. 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli.
Dane dotyczące działania systemu elektronicznej rejestracji i
elektronicznego raportowania
1. Państwa członkowskie prowadzą bazy danych dotyczące działania
ich systemu elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania.
Bazy danych zawierają przynajmniej następujące informacje, które
mogą automatycznie wygenerować:
a)
wykaz ich statków rybackich, których systemy elektronicznej
rejestracji i elektronicznego raportowania uległy awarii
technicznej lub przestały działać;
b)
liczba statków, które nie dokonały dziennych transmisji danych z
elektronicznego dziennika połowowego na dzień oraz średnia
liczba otrzymanych transmisji danych z elektronicznego
dziennika połowowego na statek rybacki, w podziale na państwa
członkowskie bandery;
c)
liczba otrzymanych transmisji danych dotyczących deklaracji
przeładunkowych, deklaracji wyładunkowych, deklaracji
przejęcia i dokumentów sprzedaży, w podziale na państwa
członkowskie bandery.
2. Podsumowanie informacji wygenerowanych zgodnie z ust. 1 jest
przesyłane Komisji na jej wniosek. Alternatywnie informacje te można
również udostępniać na bezpiecznej stronie internetowej w formacie i
w odstępach czasu, które określa Komisja po konsultacjach z
państwami członkowskimi.
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Art. 43
ust. 1

ust. 2

ust. 3

ust. 4

Art. 44
ust. 1

ust. 2

Format wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi
1. Wymiana informacji, o których mowa w niniejszej sekcji, pomiędzy
państwami członkowskimi dokonywana jest przy zastosowaniu
formatu określonego w załączniku XII, w oparciu o który opracowany
zostanie rozszerzalny język znaczników (XML). Po konsultacjach z
państwami członkowskimi Komisja określa standard XML, który
należy stosować przy wszystkich elektronicznych wymianach danych
pomiędzy państwami członkowskimi oraz pomiędzy państwami
członkowskimi, Komisją i wyznaczonym przez nią organem.
2. Zmiany w formacie, o którym mowa w ust. 1, są wyraźnie określone
i oznaczone datą aktualizacji. Takie zmiany nie stają się skuteczne
przed upływem sześciu miesięcy po ich wprowadzeniu.
3. Jeżeli państwo członkowskie otrzyma informacje elektroniczne z
innego państwa członkowskiego, zapewnia nadanie komunikatu
zwrotnego do właściwych organów tego państwa członkowskiego.
Komunikat zwrotny zawiera potwierdzenie odbioru.
4. Elementy danych w załączniku XII, które kapitanowie obowiązkowo
odnotowują w swoich dziennikach połowowych zgodnie z przepisami
unijnymi, są również obowiązkowe w przypadku wymian między
państwami członkowskimi.
Dostęp do danych
1. Państwo członkowskie bandery dopilnowuje, aby nadbrzeżne
państwo członkowskie miało w czasie rzeczywistym dostęp do
elektronicznej wymiany informacji, o której mowa w art. 111 ust. 1
rozporządzenia w sprawie kontroli, dotyczącej danych z dziennika
połowowego, deklaracji przeładunkowej, uprzednich powiadomień i
deklaracji wyładunkowej jego statków rybackich w czasie prowadzenia
operacji połowowych na wodach podlegających suwerenności i
jurysdykcji tego nadbrzeżnego państwa członkowskiego lub w czasie
wchodzenia do jego portu.
2. Nie naruszając przepisów ust. 1, państwo członkowskie bandery
może na wniosek zapewnić w czasie rzeczywistym dostęp do
elektronicznej wymiany informacji, o której mowa w art. 111 ust. 1
rozporządzenia w sprawie kontroli, dotyczącej danych z dziennika
połowowego, deklaracji przeładunkowej jego statków rybackich
państwu członkowskiemu prowadzącemu - zgodnie z art. 80
rozporządzenia w sprawie kontroli, inspekcje statków rybackich innego
państwa członkowskiego na wodach UE poza wodami państwa
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członkowskiego występującego z wnioskiem,
międzynarodowych lub na wodach państw trzecich.

na

wodach

ust. 3

3. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2, dotyczące ostatnich 12 miesięcy
są udostępniane na wniosek przez państwo członkowskie bandery.

ust. 4

4. Dane, o których mowa w ust. 1, obejmują co najmniej dane
zgromadzone od ostatniego opuszczenia portu do czasu zakończenia
wyładunku. Dane, o których mowa w ust. 2, obejmują co najmniej
dane zgromadzone od ostatniego opuszczenia portu do czasu
wystąpienia z wnioskiem. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2,
dotyczące rejsów połowowych z ostatnich 12 miesięcy są udostępniane
na wniosek.
5. Kapitan statku rybackiego UE ma zawsze bezpieczny dostęp do
informacji z własnego elektronicznego dziennika połowowego, danych
z deklaracji przeładunkowych i danych z deklaracji wyładunkowych
przechowywanych w bazie danych państwa członkowskiego bandery.
6. Nadbrzeżne państwo członkowskie udziela dostępu za
pośrednictwem internetu do swojej bazy danych zawierającej dane z
dziennika połowowego, deklaracji przeładunkowych, uprzednich
powiadomień i deklaracji wyładunkowych statkowi patrolowemu
rybołówstwa należącemu do innego państwa członkowskiego za
pośrednictwem FMC tego państwa członkowskiego na podstawie
wspólnego planu rozmieszczenia lub innych uzgodnionych wspólnych
działań inspekcyjnych.
Wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi
1. Dostęp do danych, o których mowa w art. 44 niniejszego
rozporządzenia, jest możliwy stale za pośrednictwem bezpiecznego
łącza internetowego.
2. Państwa członkowskie wymieniają stosowne informacje techniczne
w celu zapewnienia wzajemnego dostępu do danych z elektronicznych
dzienników połowowych, deklaracji przeładunkowych i deklaracji
wyładunkowych oraz wymiany tych danych.
3. Państwa członkowskie:
a)
zapewniają rejestrację danych otrzymanych zgodnie z
niniejszym rozdziałem w formie danych komputerowych i
bezpieczne przechowywanie w skomputeryzowanych bazach
danych przez co najmniej trzy lata;

ust. 5

ust. 6

Art. 45
ust. 1

ust. 2

ust. 3
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b)

Art. 46
ust. 1

ust. 2

ust. 3

Art. 47
ust. 1

ust. 2

podejmują wszystkie niezbędne środki, aby zapewnić ich
wykorzystywanie wyłącznie do celów urzędowych; oraz
c)
podejmują wszelkie niezbędne środki techniczne w celu ochrony
takich danych przed przypadkowym lub nielegalnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, pogorszeniem jakości,
rozpowszechnieniem lub dostępem do nich osób niepowołanych.
Jeden organ
1. W każdym z państw członkowskich jeden organ, o którym mowa w
art. 5 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kontroli, jest odpowiedzialny za
przekazywanie, odbieranie, organizację i przetwarzanie wszelkich
danych objętych niniejszym rozdziałem.
2. Państwa członkowskie dokonują wymiany danych adresowych
organów, o których mowa w ust. 1, jak również podają te dane Komisji
i wyznaczonemu przez nią organowi w ciągu trzech miesięcy po
wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.
3. Wszelkie zmiany informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, są
przekazywane Komisji, wyznaczonemu przez nią organowi i innym
państwom członkowskim zanim staną się one skuteczne.
Częstotliwość przekazywania danych
1. Przebywając na morzu, kapitan statku rybackiego UE przekazuje
informacje z elektronicznego dziennika połowowego właściwym
organom państwa członkowskiego bandery przynajmniej raz dziennie i
nie później niż o godzinie 24.00, nawet jeżeli nie dokonano żadnych
połowów. Kapitan wysyła takie dane również:
a)
na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego
bandery;
b)
niezwłocznie po zakończeniu ostatniej operacji połowowej;
c)
przed wejściem do portu;
d)
w czasie każdej inspekcji na morzu;
e)
w czasie wydarzeń określonych w prawodawstwie UE lub przez
państwo bandery.
Jeżeli ostatnia operacja połowowa miała miejsce godzinę przed
wejściem do portu lub później, transmisje, o których mowa w lit. b)
oraz c), można przesyłać w jednym komunikacie.
2. Kapitan może przekazywać korekty danych z elektronicznego
dziennika połowowego oraz deklaracji przeładunkowych do czasu
ostatniej transmisji, o której mowa w ust. 1 lit. c). Korekty powinny
być łatwe do zidentyfikowania. Wszelkie oryginalne dane z
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Art. 112 pkt
10

Art. 112. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa:
10)
pełni funkcję organu, o
którym mowa w art. 5 ust. 5
rozporządzenia nr 1224/2009.
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ust. 3

ust. 4

Art. 48

Art. 49
ust. 1

elektronicznego dziennika połowowego oraz korekty tych danych są
przechowywane przez właściwe organy państwa członkowskiego
bandery.
3. Kapitan zatrzymuje na statku rybackim kopię informacji, o których
mowa w ust. 1, przez cały okres przebywania statku poza portem do
czasu przedłożenia deklaracji wyładunkowej.
4. Gdy statek rybacki UE przebywa w porcie i nie znajdują się na nim
produkty rybołówstwa, a kapitan statku przedłożył deklarację
wyładunkową dotyczącą wszystkich operacji połowowych dokonanych
w trakcie ostatniego rejsu połowowego, dozwolone jest zawieszenie
przekazywania zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, pod warunkiem
że FMC państwa członkowskiego bandery otrzyma uprzednie
powiadomienie. Przekazywanie wznawia się z chwilą opuszczenia
portu przez statek rybacki UE. Wymóg dotyczący uprzedniego
powiadomienia nie dotyczy statków rybackich UE, które są
wyposażone w VMS i przekazują dane za pomocą tego systemu.
Definicje
Do celów niniejszego rozdziału stosuje się następujące definicje:
1)
"postać" oznacza formę obróbki, jakiej została poddana ryba na
statku rybackim i przed wyładunkiem, zgodnie z opisem
zawartym w załączniku I;
2)
"postać wieloczęściowa" oznacza postać składającą się z co
najmniej dwóch części pochodzących z tej samej ryby.
Współczynniki przeliczeniowe
1. W celu wypełniania i przedkładania dzienników połowowych, o
których mowa w art. 14 i 15 rozporządzenia w sprawie kontroli, do
przeliczenia masy ryb przechowywanych lub przetworzonych na wagę
ryb w relacji pełnej stosuje się unijne współczynniki przeliczeniowe
określone w załącznikach XIII, XIV oraz XV. Mają one zastosowanie
do produktów rybołówstwa znajdujących się na statkach rybackich UE
lub przeładowywanych lub wyładowywanych przez statki rybackie
UE.
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Art. 78 ust. 1

Art. 78. 1. Do dziennika
połowowego albo miesięcznego
raportu połowowego wpisuje się
współczynniki
przeliczeniowe
służące do przeliczania masy
organizmów
morskich
przechowywanych
lub
przetworzonych na ich wagę w
relacji pełnej, o których mowa w
załącznikach
XIII–XV
rozporządzenia nr 404/2011.
2. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa określi, w
drodze
rozporządzenia,
współczynniki przeliczeniowe do
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przeliczania masy organizmów
morskich przechowywanych lub
przetworzonych na ich wagę w
relacji pełnej, w przypadku gdy
dla danego gatunku organizmów
morskich nie zostały one ustalone
w przepisach, o których mowa w
ust. 1, mając na względzie
zapewnienie
prawidłowego
raportowania
połowów
i
konieczność ustalenia wysokości
wykorzystania danego gatunku
organizmów morskich w relacji
pełnej.
ust. 2

ust. 3

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, jeżeli regionalne organizacje ds.
rybołówstwa, których Unia Europejska jest umawiającą się stroną lub
współpracującym
podmiotem
niebędącym
stroną,
ustaliły
współczynniki przeliczeniowe dla obszaru podlegającego regulacji, lub
państwo trzecie, z którym Unia Europejska zawarła umowę w sprawie
połowów, ustaliło współczynniki przeliczeniowe dla wód
podlegających jego suwerenności lub jurysdykcji, stosuje się takie
współczynniki.
3. W przypadku gdy dla danego gatunku lub postaci nie istnieją
współczynniki przeliczeniowe, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się
współczynnik przeliczeniowy przyjęty przez państwo członkowskie
bandery.
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Do dziennika połowowego albo
raportu miesięcznego wpisuje się
współczynniki przeliczeniowe do
przeliczania masy organizmów
morskich przechowywanych lub
przetworzonych na ich wagę w
relacji pełnej, o których mowa z
XIII-XV
załączniku
rozporządzenia 404/2011.
2. Minister właściwy do spraw
rybołówstwa określi, w drodze
rozporządzenia,
współczynniki
przeliczeniowe do przeliczania
masy organizmów
morskich
przechowywanych
lub
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przetworzonych na ich wagę w
relacji pełnej w przypadku, gdy
dla danego gatunku organizmów
morskich nie zostały one ustalone,
mając na względzie zapewnienie
prawidłowego
raportowania
połowów i konieczność ustalenia
wysokości wykorzystania danego
gatunku organizmów morskich w
relacji pełnej.
ust. 4

Art. 50
ust. 1

ust. 2

Art. 51
ust. 1

ust. 2

4. Nie naruszając przepisów ust. 2, właściwe organy państw
członkowskich stosują unijne współczynniki przeliczeniowe, o których
mowa w ust. 1, przy obliczaniu wagi przeładunków i wyładunków w
relacji pełnej w celu monitorowania wykorzystania kwoty.
Metoda obliczeniowa
1. Wagę ryb w relacji pełnej otrzymuje się mnożąc masę ryb
przetworzonych przez współczynnik przeliczeniowy, o którym mowa
w art. 49 niniejszego rozporządzenia, dla każdego gatunku i postaci.
2. W przypadku postaci wieloczęściowej stosuje się tylko jeden
współczynnik przeliczeniowy, odnoszący się do jednej części
składowej postaci wieloczęściowej ryby.
Przepisy ogólne dotyczące dzienników połowowych
1. W celu oszacowania ilości w kilogramach wagi w relacji pełnej dla
każdego gatunku zatrzymanego na burcie margines tolerancji, o którym
mowa w art. 14 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli, wyraża się
jako odsetek danych liczbowych z dziennika połowowego.
2. W przypadku połowów wyładowywanych bez sortowania margines
tolerancji można obliczyć na podstawie jednej reprezentatywnej próbki
całkowitych ilości zatrzymanych na burcie lub większej ich liczby.

ust. 3

3. Do celów stosowania art. 14 rozporządzenia w sprawie kontroli
gatunek złowiony w celu wykorzystania jako żywa przynęta uznaje się
za gatunek złowiony i zatrzymany na burcie.

ust. 4

4. Kapitan statku rybackiego UE przepływający przez strefę nakładu
połowowego, w którym może poławiać, zapisuje i zgłasza mające
zastosowanie informacje, o których mowa w art. 14 ust. 5
rozporządzenia w sprawie kontroli, nawet jeżeli nie prowadzi na tym
obszarze żadnych działań połowowych.
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Art. 52

Art. 53

Art. 54

Art. 55

Art. 56

Margines tolerancji w deklaracji przeładunkowej
W celu oszacowania ilości w kilogramach wagi w relacji pełnej dla
każdego gatunku przeładowywanego lub przyjętego margines
tolerancji, o którym mowa w art. 21 ust. 3 rozporządzenia w sprawie
kontroli, wyraża się jako odsetek danych liczbowych z deklaracji
przeładunkowej.
Różnica w przeładowanych połowach
Jeżeli pomiędzy ilościami połowów przeładowanymi ze statku
przekazującego a ilościami przyjętymi na statek odbierający występuje
różnica, za przeładowaną uznaje się większą z tych ilości. Państwa
członkowskie dopilnowują, aby podjęto działania następcze w celu
ustalenia faktycznej masy produktów rybołówstwa przeładowanych ze
statku przekazującego na statek odbierający.
Zakończenie operacji przeładunku
Jeżeli zgodnie z art. 61 rozporządzenia w sprawie kontroli produkty
rybołówstwa są przewożone z miejsca wyładunku przed zważeniem,
operację wyładunku uznaje się za zakończoną do celów stosowania art.
23 ust. 3 i art. 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli po zważeniu
produktów rybołówstwa.
Operacje połowowe z udziałem co najmniej dwóch statków
rybackich UE
Nie naruszając przepisów szczególnych, w przypadku operacji
połowowych z udziałem co najmniej dwóch statków rybackich UE:
–
z różnych państw członkowskich lub
–
z tego samego państwa członkowskiego, gdy połowy
wyładowywane są w państwie członkowskim niebędącym
państwem bandery tych statków,
wyładowany połów przypisuje się statkowi rybackiemu UE, który
wyładowuje produkty rybołówstwa.
Opracowywanie planów kontroli wyrywkowych
W celu monitorowania statków rybackich UE nieobjętych wymogiem
wypełniania dziennika połowowego i deklaracji wyładunkowej
państwa członkowskie opracowują zgodnie z niniejszym rozdziałem
plany kontroli wyrywkowych, o których mowa w art. 16 ust. 2 i art. 25
ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli, aby określić wyładunki ryb z
danego stada lub grupy stad dokonywane przez takie statki rybackie
oraz - w odpowiednich przypadkach - ich nakład połowowy. Powyższe
dane stosuje się do zapisu połowów oraz - w odpowiednich
przypadkach - nakładu połowowego, o którym mowa w art. 33

N
Przepis
stosowany
wprost

N
Przepis
stosowany
wprost

N
Przepis
stosowany
wprost

N
Przepis
stosowany
wprost

N
Przepis
stosowany
wprost

42

rozporządzenia w sprawie kontroli.
Art. 57
ust. 1

Metodyka doboru próby
1. Plany kontroli wyrywkowych, o których mowa w art. 56 niniejszego
rozporządzenia, sporządza się zgodnie z załącznikiem XVI.

ust. 2

2. Wielkość próby objętej inspekcją określa się na podstawie wielkości
ryzyka:
a)
"bardzo niskie" ryzyko: 3 % próby;
b)
"niskie" ryzyko: 5 % próby;
c)
"średnie" ryzyko: 10 % próby;
d)
"wysokie" ryzyko: 15 % próby;
e)
"bardzo wysokie" ryzyko: 20 % próby.
3. Połowy dzienne danego sektora floty w odniesieniu do danego stada
szacuje się, mnożąc całkowitą liczbę aktywnych statków rybackich UE
danego sektora floty przez średni połów dzienny na dane stado na
statek rybacki UE ustalony na podstawie próby statków rybackich UE
objętej inspekcją.
4. Wymóg dotyczący planu kontroli wyrywkowych, o którym mowa w
art. 56 niniejszego rozporządzenia, uznaje się za spełniony przez
państwa członkowskie, jeżeli zbierają one systematycznie, co najmniej
raz w miesiącu dla każdego ze statków rybackich, które nie podlegają
wymogom wypełniania dziennika połowowego i deklaracji
wyładunkowej, dane:
a)
dotyczące wszystkich wyładunków połowów wszystkich
gatunków w kilogramach, w tym braku wyładunków;
b)
dotyczące prostokątów statystycznych, w których dokonano
połowów.

ust. 3

ust. 4
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Art. 77

Kapitan statku rybackiego o
długości całkowitej poniżej 10 m,
jest obowiązany do sporządzania
miesięcznego
raportu
połowowego.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się
do statków rybackich o długości
całkowitej od 8 do 10 m, przy
użyciu których prowadzi się
połowy dorsza.
3. Do miesięcznego raportu
połowowego wpisuje się:
1)
oznakę rybacką statku
rybackiego;
2)
nazwę miesiąca, za który
raport został sporządzony;
3)
imię i nazwisko, miejsce
zamieszkania oraz adres kapitana
statku rybackiego;
4)
ilość
i
gatunek
złowionych lub przyłowionych
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organizmów morskich;
5)
obszar połowów;
6)
rodzaj i liczbę użytych
narzędzi połowowych;
7)
czas trwania połowów;
8)
datę
i
godzinę
wyładunków.
4. Wpisu do miesięcznego raportu
połowowego
dokonuje
się
każdorazowo, przed upływem 24
godzin, po powrocie z łowiska.
5. Kapitan statku rybackiego po
zakończeniu połowów w danym
miesiącu, przekazuje miesięczny
raport połowowy do CMR za
pośrednictwem
okręgowego
inspektora
rybołówstwa
morskiego właściwego dla portu
macierzystego statku rybackiego,
nie później niż do 5. dnia
miesiąca
następującego
po
miesiącu,
za
który
został
sporządzony raport.
Art. 58
ust. 1

ust. 2

Art. 59

Sprawozdanie dotyczące nakładu połowowego
1. Sprawozdanie dotyczące nakładu połowowego, o którym mowa w
art. 28 rozporządzenia w sprawie kontroli, przesyła się zgodnie z
załącznikiem XVII.
2. Jeżeli kapitan statku rybackiego UE przekazuje właściwym organom
komunikat drogą radiową zgodnie z art. 28 ust. 1 rozporządzenia w
sprawie kontroli, państwa członkowskie decydują, jakie radiostacje są
wykorzystywane, i informują o nich na stronie internetowej, o której
mowa w art. 115 rozporządzenia w sprawie kontroli.
Zasady ogólne
Aby skorzystać ze środków naprawczych, o których mowa w art. 37
rozporządzenia w sprawie kontroli, państwa członkowskie
powiadamiają Komisję możliwie najszybciej, jednak nie później niż w
ciągu miesiąca od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
zamknięcia łowiska zgodnie z art. 36 rozporządzenia w sprawie
kontroli, o zakresie poniesionej szkody.
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Art. 60
ust. 1

ust. 2

Art. 61
ust. 1

ust. 2

Przydział dostępnych uprawnień do połowów
1. Jeżeli wskutek działań zgodnie z art. 20 ust. 5 rozporządzenia (WE)
nr 2371/2002 nie naprawiono szkody w całości lub w części, Komisja
podejmuje - możliwie najszybciej po otrzymaniu informacji, o których
mowa w art. 59 niniejszego rozporządzenia - niezbędne środki w celu
naprawienia spowodowanej szkody.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, określają:
a)
które państwa członkowskie poniosły szkodę ("poszkodowane
państwa członkowskie") oraz wielkość szkody (pomniejszona o
wszelkie wymiany kwot);
b)
w odpowiednich przypadkach - które państwa członkowskie
przekroczyły swoje uprawnienia do połowów ("państwa
członkowskie, które przekroczyły uprawnienia do połowów")
oraz wysokość przekroczenia uprawnień do połowów
(pomniejszoną o wszelkie wymiany zgodnie z art. 20 ust. 5
rozporządzenia (WE) nr 2371/2002);
c)
w odpowiednich przypadkach - odliczenia, których należy
dokonać względem uprawnień do połowów państw
członkowskich, które je przekroczyły, proporcjonalnie do
przekroczonych uprawnień do połowów;
d)
w odpowiednich przypadkach - dodatkowe ilości, które należy
dodać do uprawnień do połowów poszkodowanych państw
członkowskich, proporcjonalnie do poniesionej szkody;
e)
w odpowiednich przypadkach - datę bądź daty, kiedy dodatkowe
ilości oraz odliczenia staną się skuteczne;
f)
w odpowiednich przypadkach - wszelkie inne środki konieczne
do naprawienia poniesionej szkody.
Certyfikacja mocy silnika napędowego
1. Certyfikacja maksymalnej ciągłej mocy nowego silnika
napędowego, zastępczego silnika napędowego i zmodyfikowanego
technicznie silnika napędowego, o której mowa w art. 40 ust. 1 i 2
rozporządzenia w sprawie kontroli, jest dokonywana zgodnie z
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2930/86.
2. Silnik napędowy uznaje się za zmodyfikowany technicznie, o czym
mowa w ust. 1, jeżeli dowolny z jego głównych elementów (części) - w
tym na przykład układ wtryskowy, zawory, turbosprężarka, tłoki, tuleje
cylindrowe, korbowody, głowice cylindrów - został zmodyfikowany
lub zastąpiony nowymi częściami o innych specyfikacjach
technicznych, co spowodowało zmianę mocy znamionowej, lub jeżeli
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ust. 3

ust. 4

Art. 62
ust. 1

zmodyfikowano ustawienia silnika, takie jak ustawienia wtrysku,
konfiguracja turbosprężarki lub ustawienia rozrządu. Charakter
modyfikacji technicznej jasno określa się w procedurze certyfikacji, o
której mowa w ust. 1.
3. Właściciel licencji połowowej informuje właściwe organy przed
instalacją nowego silnika napędowego lub przed wymianą bądź
modyfikacją techniczną istniejącego silnika napędowego.
4. W przypadku statków rybackich podlegających systemowi
zarządzania nakładem połowowym niniejszy artykuł stosuje się od dnia
1 stycznia 2012 r. W przypadku innych statków rybackich niniejszy
artykuł stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r. W przypadku statków
rybackich, w których zainstalowano nowe silniki napędowe, lub w
których wymieniono lub zmodyfikowano technicznie istniejące silniki
napędowe, niniejszy artykuł stosuje się dopiero po wejściu niniejszego
rozporządzenia w życie.
Weryfikacja i plan kontroli wyrywkowych
1. W celu weryfikacji mocy silnika zgodnie z art. 41 rozporządzenia w
sprawie kontroli państwa członkowskie opracowują plan kontroli
wyrywkowych w celu identyfikacji tych statków rybackich lub grup
statków rybackich w ich flocie, z którymi może wiązać się ryzyko
deklarowania niższej mocy silnika napędowego niż moc faktyczna.
Plan kontroli wyrywkowej opiera się przynajmniej na następujących
kryteriach wysokiego ryzyka:
a)
statki rybackie prowadzące działania na łowiskach, które objęto
systemami zarządzania nakładem połowowym, zwłaszcza te
statki rybackie, którym przyznano indywidualny przydział
nakładu połowowego w kilowatodniach;
b)
statki rybackie objęte ograniczeniami mocy statku wynikającymi
z prawa krajowego lub unijnego;
c)
statki rybackie, w przypadku których stosunek mocy statku (kW)
do pojemności statku (GT) jest 50 % niższy od średniego
stosunku tych wartości dla tego samego rodzaju statku
rybackiego, rodzaju narzędzi i gatunków docelowych. Do celów
tej analizy państwa członkowskie mogą podzielić flotę zgodnie z
jednym z następujących kryteriów lub większą ich liczbą:
(i)
segmentacja floty lub jednostki zarządzania zgodnie z
prawem krajowym;
(ii) kategorie związane z długością;
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ust. 2
ust. 3

ust. 4

ust. 5

ust. 6

Art. 63
ust. 1

ust. 2

(iii) kategorie związane z pojemnością;
(iv) stosowane narzędzia;
(v) gatunki docelowe.
2. Państwa członkowskie mogą uwzględnić dodatkowe kryteria ryzyka
wedle własnego uznania.
3. Państwa członkowskie sporządzają wykaz swoich statków
rybackich, które spełniają jedno z kryteriów ryzyka, o których mowa w
ust. 1, lub większą ich liczbę oraz - w odpowiednich przypadkach kryteria ryzyka, o których mowa w ust. 2.
4. Z każdej grupy statków rybackich odpowiadającej jednemu z
kryteriów ryzyka, o których mowa w ust. 1 i 2, państwa członkowskie
wybierają losowo próbę statków rybackich. Wielkość próby jest równa
pierwiastkowi kwadratowemu z liczby statków rybackich w odnośnej
grupie zaokrąglonemu do najbliższej liczby całkowitej.
5. W przypadku każdego statku rybackiego w wybranej losowo próbie
państwa członkowskie sprawdzają wszystkie posiadane przez nie
dokumenty techniczne, o których mowa w art. 41 ust. 1 rozporządzenia
w sprawie kontroli. W odniesieniu do innych dokumentów, o których
mowa w art. 41 ust. 1 lit. g) rozporządzenia w sprawie kontroli,
państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na specyfikacje w
katalogu producenta silnika, jeżeli jest on dostępny.
6. Niniejszy artykuł stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r. W przypadku
bezpośrednich weryfikacji, o których mowa w art. 41 ust. 2
rozporządzenia w sprawie kontroli, priorytet stanowią trawlery
prowadzące działania na łowisku objętym systemem zarządzania
nakładem połowowym.
Bezpośrednia weryfikacja
1. Jeżeli pomiary mocy napędowej wykonuje się na statku rybackim w
ramach bezpośredniej weryfikacji mocy silnika napędowego, o której
mowa w art. 41 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli, moc silnika
napędowego można mierzyć w najlepiej dostępnym punkcie między
śrubą napędową a silnikiem.
2. Jeżeli moc silnika napędowego mierzy się za przekładnią
redukcyjną, stosuje się odpowiednią korektę pomiaru w celu obliczenia
mocy silnika napędowego na kołnierzu wyjściowym silnika zgodnie z
definicją w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2930/86. Korekta ta
uwzględnia straty mocy powodowane przez przekładnię na podstawie
oficjalnych danych technicznych przedstawionych przez producenta
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przekładni.
Art. 64
ust. 1

ust. 2

ust. 3

ust. 4

ust. 5

ust. 6

Art. 65
ust. 1

Opracowywanie planów kontroli wyrywkowych
1. Bez uszczerbku dla wykorzystywania danych, o którym mowa w
ust. 5, w planach kontroli wyrywkowych, które państwa członkowskie
opracowują zgodnie z art. 55 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli
w celu monitorowania połowów stad objętych planami odbudowy
prowadzonych w ramach połowów rekreacyjnych, przewiduje się
zbieranie danych co dwa lata.
2. Metody stosowane w planach kontroli wyrywkowych są jasno
określone i - o ile to możliwe:
a)
pozostają niezmienne w czasie;
b)
są jednolite w poszczególnych regionach;
c)
są zgodne z normami jakości ustanowionymi przez odpowiednie
międzynarodowe organy naukowe oraz w odpowiednich
przypadkach - przez odpowiednie organizacje ds. zarządzania
rybołówstwem, w których Unia Europejska jest umawiającą się
stroną lub obserwatorem.
3. Plan kontroli wyrywkowych obejmuje plan pobierania prób w celu
określenia połowów ze stad objętych planami odbudowy, stosowanych
narzędzi oraz odnośnego obszaru geograficznego danego planu
odbudowy, w którym dokonano połowów.
4. Państwa członkowskie systematycznie szacują dokładność
zebranych danych.
5. Do celów planów kontroli wyrywkowych, o których mowa w ust. 1,
państwa członkowskie mogą stosować dane zebrane zgodnie z
wieloletnim programem wspólnotowym określonym w rozporządzeniu
Rady (WE) nr 199/2008 w zakresie, w jakim dane takie są dostępne.
6. Niniejszy przepis nie ma zastosowania, jeżeli państwo członkowskie
zakazało połowów rekreacyjnych w odniesieniu do stad objętych
planem odbudowy.
Zgłaszanie i ocena planów kontroli wyrywkowych
1. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje plany kontroli
wyrywkowych dwanaście miesięcy po wejściu w życie planu
odbudowy. W przypadku planów odbudowy, które już obowiązują w
momencie wejścia niniejszego rozporządzenia w życie, plan kontroli
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ust. 2

ust. 3

Art. 66

Art. 67
ust. 1

ust. 2

ust. 3

wyrywkowych zgłasza się w ciągu dwunastu miesięcy po wejściu
niniejszego rozporządzenia w życie. Zmiany w planach kontroli
wyrywkowych zgłasza się, zanim staną się one skuteczne.
2. Poza oceną, o której mowa w art. 55 ust. 4 rozporządzenia w sprawie
kontroli, Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds.
Rybołówstwa ocenia również:
a)
po zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, a następnie co pięć lat zgodność zgłoszonych planów kontroli wyrywkowych z
kryteriami i wymogami określonymi w art. 64 ust. 2 i 3
niniejszego rozporządzenia;
b)
zgodność wszelkich zmian w planie kontroli wyrywkowych, o
którym mowa w ust. 1, z kryteriami i wymogami określonymi w
art. 64 ust. 2 i 3 niniejszego rozporządzenia.
3. Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa w
odpowiednich przypadkach wydaje zalecenia w celu ulepszenia planów
kontroli wyrywkowych.
Definicja
Do celów niniejszego rozdziału stosuje się następującą definicję:
"produkty rybołówstwa i akwakultury" oznaczają wszelkie produkty
objęte rozdziałem 03 i pozycją taryfową 1604 oraz 1605 Nomenklatury
scalonej wprowadzonej rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z
dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej
oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.
Informacje dotyczące partii
1. Operatorzy przedstawiają informacje dotyczące produktów
rybołówstwa i akwakultury, o których mowa w art. 58 ust. 5
rozporządzenia w sprawie kontroli, w momencie, kiedy produkty
rybołówstwa i akwakultury dzieli się na partie i nie później niż przy
pierwszej sprzedaży.
2. W uzupełnieniu ust. 1 operatorzy aktualizują odpowiednie
informacje, o których mowa w art. 58 ust. 5 rozporządzenia w sprawie
kontroli, które wynikają z połączenia lub rozdzielenia partii produktów
rybołówstwa i akwakultury po pierwszej sprzedaży, na etapie
udostępnienia tych informacji.
3. W przypadkach gdy - w wyniku połączenia lub rozdzielenia partii po
pierwszej sprzedaży - produkty rybołówstwa i akwakultury z kilku
statków rybackich lub jednostek produkcji akwakultury ulegają
wymieszaniu, operatorzy muszą być w stanie zidentyfikować każdą
partię pochodzenia przynajmniej za pomocą jej numeru

N

N

N
Przepis
stosowany
wprost

T

Poza ustawą
o
rybołówstwi
e

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

49

ust. 4

ust. 5

ust. 6

ust. 7

ust. 8

identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 58 ust. 5 lit. a)
rozporządzenia w sprawie kontroli, oraz umożliwiają identyfikację
partii wstecz do etapu złowienia lub pozyskania, zgodnie z art. 58 ust.
3 rozporządzenia w sprawie kontroli.
4. Systemy i procedury, o których mowa w art. 58 ust. 4
rozporządzenia w sprawie kontroli, umożliwiają operatorom
identyfikację bezpośrednich dostawców oraz - chyba że są oni
konsumentami końcowymi - bezpośrednich nabywców produktów
rybołówstwa i akwakultury.
5. Informacje dotyczące produktów rybołówstwa i akwakultury, o
których mowa w art. 58 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kontroli,
przedstawia się za pomocą oznakowania lub opakowania partii lub za
pomocą dokumentu handlowego dołączonego fizycznie do partii.
Informacje można umieścić na partii w formie narzędzia identyfikacji
np. kodu, kodu paskowego, chipu elektronicznego lub podobnego
urządzenia lub systemu oznakowania. Informacje umieszczone na
partii są dostępne na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i
dystrybucji w taki sposób, aby właściwe organy państw członkowskich
miały do nich zawsze dostęp.
6. Operatorzy umieszczają informacje dotyczące produktów
rybołówstwa i akwakultury, o których mowa w art. 58 ust. 5
rozporządzenia w sprawie kontroli, w formie narzędzia identyfikacji
np. kodu, kodu paskowego, chipu elektronicznego lub podobnego
urządzenia lub systemu oznakowania:
a)
od dnia 1 stycznia 2013 r. - na produktach rybołówstwa
pochodzących ze stad objętych planem wieloletnim;
b)
od dnia 1 stycznia 2015 r. - na innych produktach rybołówstwa i
akwakultury.
7. Jeżeli informacje dotyczące produktów rybołówstwa i akwakultury,
o których mowa w art. 58 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kontroli,
przedstawia się za pomocą dokumentu handlowego dołączonego
fizycznie do partii, na odpowiedniej partii umieszcza się przynajmniej
numer identyfikacyjny.
8. Państwa członkowskie współpracują ze sobą, aby zapewnić
właściwym organom innego państwa członkowskiego niż państwo
członkowskie, w którym produkty rybołówstwa lub akwakultury
podzielono na partie, dostęp do informacji umieszczonych na partii lub
fizycznie dołączonych do partii, w szczególności jeżeli informacje
umieszczono na partii w formie narzędzia identyfikacji np. kodu, kodu
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ust. 9

ust. 10

ust. 11

ust. 12

ust. 13

ust. 14

paskowego, chipu elektronicznego lub podobnego urządzenia.
Operatorzy stosujący takie narzędzia dopilnowują, aby opracowywano
je na podstawie uznanych międzynarodowo norm i specyfikacji.
9. Informacja dotycząca daty połowów, o której mowa w art. 58 ust. 5
lit. d) rozporządzenia w sprawie kontroli, może obejmować kilka dni
kalendarzowych lub okres odpowiadający kilku datom połowów.
10. Informacje dotyczące dostawców, o których mowa w art. 58 ust. 5
lit. f) rozporządzenia w sprawie kontroli, odnoszą się do bezpośrednich
dostawców operatora, o których mowa w ust. 4 niniejszego artykułu.
Informacje te można w odpowiednich przypadkach umieszczać za
pomocą znaku identyfikacyjnego, o którym mowa w sekcji I
załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego
szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności
pochodzenia zwierzęcego.
11. Informacje wymienione w art. 58 ust. 5 lit. a)-f) rozporządzenia w
sprawie kontroli nie mają zastosowania do:
a)
przywiezionych produktów rybołówstwa i akwakultury, które
wyłączono z zakresu stosowania świadectwa połowowego
zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr
1005/2008;
b)
produktów rybołówstwa i akwakultury złowionych lub
hodowanych w wodach słodkich; oraz
c)
ryb ozdobnych, skorupiaków i mięczaków.
12. Informacje wymienione w art. 58 ust. 5 lit. a)-h) rozporządzenia w
sprawie kontroli nie mają zastosowania do produktów rybołówstwa i
akwakultury objętych pozycjami taryfowymi 1604 oraz 1605
Nomenklatury scalonej.
13. Do celów art. 58 rozporządzenia w sprawie kontroli informacje
dotyczące odpowiedniego obszaru geograficznego odnoszą się do:
a)
odpowiedniego obszaru geograficznego, zgodnie z definicją w
art. 4 pkt 30 rozporządzenia w sprawie kontroli, w przypadku
połowów stad lub grup stad objętych kwotą lub minimalnym
rozmiarem w prawodawstwie UE; lub
b)
obszaru połowu zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 2065/2001 w przypadku innych stad lub grup stad.
14. Wartość małych ilości produktów rybołówstwa i akwakultury, o
których mowa w art. 58 ust. 8 rozporządzenia w sprawie kontroli, ma
zastosowanie do sprzedaży bezpośredniej ze statków rybackich, w
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podziale na dzień kalendarzowy i na konsumenta końcowego.
Art. 68
ust. 1

ust. 2

ust. 3

ust. 4

ust. 5

ust. 6

Informacje dla konsumentów
1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby informacje, o których
mowa w art. 58 ust. 6 rozporządzenia w sprawie kontroli, dotyczące
przeznaczenia handlowego, nazwę systematyczną gatunku, obszar
połowu, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2065/2001,
oraz metodę produkcji podawano na etykiecie lub odpowiednim
oznakowaniu produktów rybołówstwa i akwakultury oferowanych do
sprzedaży detalicznej, w tym przywiezionych produktów.
2. W drodze odstępstwa od ust. 1 nazwę systematyczną danego
gatunku można przedstawiać konsumentom na etapie sprzedaży
detalicznej za pośrednictwem informacji handlowych takich jak tablice
ogłoszeniowe lub plakaty.
3. Jeżeli produkt rybołówstwa lub akwakultury był wcześniej
zamrożony, na etykiecie lub odpowiednim oznakowaniu, o którym
mowa w ust. 1, umieszcza się również określenie "rozmrożone".
Uznaje się, iż brak powyższego określenia na etapie sprzedaży
detalicznej oznacza, że produkty rybołówstwa i akwakultury nie były
wcześniej zamrożone, a następnie rozmrożone.
4. W drodze odstępstwa od ust. 3 określenie "rozmrożone" nie musi
być umieszczane na:
a)
produktach rybołówstwa i akwakultury zamrożonych wcześniej
z uwagi na kwestie dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie
z sekcją VIII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr
853/2004; oraz
b)
produktach rybołówstwa i akwakultury, które rozmrożono przed
poddaniem ich procesowi wędzenia, solenia, gotowania,
marynowania, suszenia lub kombinacji tych procesów.
5. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do produktów rybołówstwa i
akwakultury objętych pozycją taryfową 1604 oraz 1605 Nomenklatury
scalonej.
6. Produkty rybołówstwa i akwakultury oraz opakowania oznakowane
lub oznaczone przed datą wejścia niniejszego artykułu w życie, które
nie są zgodne z art. 58 ust. 5 lit. g) w odniesieniu do nazwy
systematycznej oraz art. 58 ust. 5 lit. h) rozporządzenia w sprawie
kontroli i z ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu, można wprowadzać do
obrotu do czasu wyczerpania ich zapasów.
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Art. 69

Art. 70
ust. 1

ust. 2

Art. 71
ust. 1

ust. 2

Zakres
Nie naruszając przepisów art. 78-89 niniejszego rozporządzenia,
przepisy zawarte w niniejszym rozdziale mają zastosowanie do
wyładunków ze statków rybackich UE dokonywanych w państwie
członkowskim oraz przeładunków z udziałem statków rybackich UE
dokonywanych w portach lub miejscach niedaleko wybrzeża państwa
członkowskiego, a także do ważenia produktów rybołówstwa na
statkach rybackich UE na wodach UE.
Rejestry ważenia
1. Zarejestrowani nabywcy, zarejestrowane aukcje lub inne podmioty
bądź osoby, które są odpowiedzialne za pierwsze wprowadzenie do
obrotu lub przechowywanie przed pierwszym wprowadzeniem do
obrotu produktów rybołówstwa, lub - w odpowiednich przypadkach kapitan statku rybackiego UE rejestrują ważenie przeprowadzane
zgodnie z art. 60 i 61 rozporządzenia w sprawie kontroli, podając
następujące informacje:
a)
kody alfa-3 FAO zważonych gatunków;
b)
wynik ważenia każdej ilości każdego gatunku w kilogramach
wyrażony w kilogramach wagi produktu;
c)
oznakę rybacką i nazwę statku rybackiego, z którego pochodzi
zważona ilość;
d)
postać zważonych produktów rybołówstwa;
e)
data ważenia (RRRR-MM-DD).
2. Zarejestrowani nabywcy, zarejestrowane aukcje lub inne podmioty
bądź osoby, które są odpowiedzialne za pierwsze wprowadzenie do
obrotu lub przechowywanie przed pierwszym wprowadzeniem do
obrotu produktów rybołówstwa, lub - w odpowiednich przypadkach kapitan statku rybackiego UE przechowują rejestry, o których mowa w
ust. 1, przez trzy lata.
Czas ważenia
1. Jeżeli produkty rybołówstwa są przeładowywane między statkami
rybackimi UE, a pierwszy wyładunek przeładowanych produktów
rybołówstwa zaplanowano w porcie poza Unią Europejską, produkty
rybołówstwa waży się przed wywiezieniem ich z portu lub miejsca
przeładunku.
2. Jeżeli produkty rybołówstwa są ważone na statku rybackim UE
zgodnie z art. 60 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli oraz są
ponownie ważone na lądzie po wyładowaniu, do celów art. 60 ust. 5
rozporządzenia w sprawie kontroli stosuje się liczbę będącą wynikiem
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ważenia na lądzie.
ust. 3

Art. 72
ust. 1

ust. 2

ust. 3

Art. 73
ust. 1

ust. 2

3. Nie naruszając przepisów szczególnych dotyczących statków
rybackich UE nieobjętych wymogiem elektronicznego wypełniania i
przekazywania danych z dziennika połowowego, o którym mowa w
art. 15 rozporządzenia w sprawie kontroli, państwa członkowskie mogą
nałożyć wymóg, aby kapitan przekazywał kopię strony dziennika
połowowego właściwym organom państwa członkowskiego
wyładunku przed ważeniem.
Urządzenia ważące
1. Wszystkie urządzenia ważące są skalibrowane i zaplombowane
zgodnie z systemami krajowymi przez właściwe organy państwa
członkowskiego.
2. Osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za urządzenie ważące
prowadzi rejestr kalibracji.
3. Jeżeli ważenie odbywa się na przenośniku taśmowym, należy
zainstalować dobrze widoczny licznik, który rejestruje łączną masę.
Rejestruje się odczyt z licznika na początku ważenia, jak również
łączną masę. Osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za ważenie
rejestruje wszystkie przypadki stosowania urządzenia w dzienniku
ważenia.
Ważenie mrożonych produktów rybołówstwa
1. Nie naruszając przepisów szczególnych, a zwłaszcza art. 70 i 74
niniejszego rozporządzenia, jeżeli waży się wyładowane ilości
mrożonych produktów rybołówstwa, masę mrożonych produktów
rybołówstwa wyładowanych w skrzynkach lub blokach można
określać w podziale na gatunki oraz - w odpowiednich przypadkach postać poprzez pomnożenie całkowitej liczby skrzynek lub bloków
przez średnią masę netto skrzynki lub bloku obliczoną zgodnie z
metodą określoną w załączniku XVIII.
2. Osoby fizyczne lub prawne ważące produkty rybołówstwa prowadzą
rejestr dla każdego wyładunku, w którym podają:
a)
nazwę i oznakę rybacką statku, z którego wyładowano produkty
rybołówstwa;
b)
gatunki oraz - w odpowiednich przypadkach - postać
wyładowanych ryb;
c)
wielkość partii i próbę palet w podziale na gatunki oraz - w
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Art. 74
ust. 1

ust. 2

Art. 75

Art. 76
ust. 1

ust. 2

odpowiednich przypadkach - postać zgodnie z przepisami
załącznika XVIII pkt 1;
d)
masę każdej palety w próbie i średnią masę palet;
e)
liczbę skrzynek lub bloków na każdej palecie w próbie;
f)
masę tara skrzynki, jeżeli różni się od masy tara określonej w
załączniku XVIII pkt 4;
g)
średnią masę pustej palety zgodnie z przepisami załącznika
XVIII pkt 3 lit. b);
h)
średnią masę skrzynki lub bloku produktów rybołówstwa w
podziale na gatunki oraz - w odpowiednich przypadkach postać.
Lód i woda
1. Przed ważeniem zarejestrowany nabywca, zarejestrowana aukcja lub
inne podmioty bądź osoby, które są odpowiedzialne za pierwsze
wprowadzenie do obrotu produktów rybołówstwa, dopilnowuje, aby
produkty rybołówstwa zostały oczyszczone z lodu tak jak to możliwe
bez uszkodzenia produktów i obniżenia ich jakości.
2. Nie naruszając przepisów szczególnych dotyczących gatunków
pelagicznych, o których mowa w art. 78-89 niniejszego
rozporządzenia, które wyładowuje się luzem w celu przewiezienia do
punktu pierwszego wprowadzenia do obrotu, przechowywania lub
przetworzenia, odliczenie wody i lodu od łącznej masy nie przekracza
2 %. We wszystkich przypadkach odsetek dotyczący odliczenia wody i
lodu odnotowuje się na dowodzie ważenia wraz z wpisem dotyczącym
masy. W przypadku gatunków niepelagicznych nie stosuje się
odliczenia wody ani lodu.
Dostęp właściwych organów
Właściwe organy mają zawsze pełny dostęp do urządzeń ważących,
rejestrów ważenia, deklaracji pisemnych i wszystkich obiektów, w
których ryby są przechowywane i przetwarzane.
Plany kontroli wyrywkowych
1. Państwa członkowskie przyjmują plan kontroli wyrywkowych, o
którym mowa w art. 60 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli, oraz
wszelkie znaczące zmiany w nim zgodnie z metodami opartymi na
ryzyku opisanymi w załączniku XIX.
2. Państwa członkowskie przyjmują plan kontroli wyrywkowych, o
którym mowa w art. 60 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli, oraz
wszelkie znaczące zmiany w nim zgodnie z metodami opartymi na
ryzyku opisanymi w załączniku XX. Jeżeli połowy waży się na statku,
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ust. 3

ust. 4

Art. 77
ust. 1

ust. 2

ust. 3

ust. 4

margines tolerancji, o którym mowa w art. 14 ust. 3 i art. 21 ust. 3
rozporządzenia w sprawie kontroli, nie ma zastosowania, jeśli liczba
będąca wynikiem ważenia po wyładunku jest większa niż
odpowiadająca jej liczba będąca wynikiem ważenia na statku.
3. Jeżeli państwa członkowskie zamierzają przyjąć plany kontroli
wyrywkowych, o których mowa w art. 60 ust. 1 i 3 rozporządzenia w
sprawie kontroli, w ciągu sześciu miesięcy po wejściu niniejszego
rozporządzenia w życie przedkładają najlepiej jeden plan kontroli
wyrywkowych obejmujący wszystkie odnośne procedury ważenia na
trzy lata. Powyższy plan kontroli wyrywkowych może składać się z
różnych części dotyczących różnych rodzajów połowów.
4. Nowe plany kontroli wyrywkowych, które mają być przyjęte po
terminie, o którym mowa w ust. 3, lub wszelkie zmiany w takich
planach przedkłada się do zatwierdzenia trzy miesiące przed końcem
danego roku.
Plany i programy kontroli dotyczące ważenia produktów
rybołówstwa po przewiezieniu z miejsca wyładunku
1. Państwa członkowskie przyjmują plan kontroli, o którym mowa w
art. 61 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli, oraz wszelkie
znaczące zmiany w nim zgodnie z metodami opartymi na ryzyku
opisanymi w załączniku XXI.
2. Jeżeli państwa członkowskie zamierzają przyjąć plany kontroli, o
których mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli,
przedkładają jeden plan kontroli na państwo członkowskie obejmujący
wszystkie przewozy produktów rybołówstwa, które należy zważyć po
przewiezieniu. Taki plan kontroli przedkłada się w ciągu sześciu
miesięcy po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie. Powyższy
jeden plan kontroli może składać się z różnych części dotyczących
różnych rodzajów połowów.
3. Państwa członkowskie przyjmują wspólny program kontroli, o
którym mowa w art. 61 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli, oraz
wszelkie znaczące zmiany w nim zgodnie z metodami opartymi na
ryzyku opisanymi w załączniku XXII.
4. Jeżeli państwa członkowskie zamierzają przyjąć wspólne programy
kontroli, o których mowa w art. 61 ust. 2 rozporządzenia w sprawie
kontroli, przedkładają je w ciągu sześciu miesięcy po wejściu
niniejszego rozporządzenia w życie.
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ust. 5

Art. 78

Art. 79
ust. 1

ust. 2

5. Każdy nowy plan kontroli, o którym mowa w ust. 2, lub wszelkie
wspólne programy kontroli, o których mowa w ust. 4, przyjmowane po
terminie, o którym mowa w ust. 2 i 4, lub wszelkie zmiany w takich
planach lub programach przedkłada się trzy miesiące przed końcem
roku poprzedzającego datę wejścia tego planu lub programu w życie.
Zakres procedur ważenia dotyczących połowów śledzia, makreli
oraz ostroboka
Przepisy określone w niniejszej sekcji mają zastosowanie do ważenia
połowów śledzia (Clupea harengus), makreli (Scomber scombrus) oraz
ostroboka (Trachurus spp.) lub ich kombinacji, wyładowywanych w
Unii Europejskiej lub przez statki rybackie UE w państwach trzecich,
złowionych:
a)
w przypadku śledzia w obszarach ICES: I, II, IIIa, IV, Vb, VI
oraz VII;
b)
w przypadku makreli w obszarach ICES: IIa, IIIa, IV, Vb, VI,
VII, VIII, IX, XII, XIV oraz wodach UE CECAF;
c)
w przypadku ostroboka: w obszarach ICES IIa, IV, Vb, VI, VII,
VIII, IX, X, XII, XIV i wodach UE CECAF;
jeżeli ilości na wyładunek przekraczają 10 ton.
Porty ważenia połowów śledzia, makreli oraz ostroboka
1. Połowy gatunków, o których mowa w art. 78 niniejszego
rozporządzenia, waży się natychmiast przy wyładunku. Jednak połowy
tych gatunków można ważyć po przewiezieniu, jeżeli:
–
w odniesieniu do miejsca przeznaczenia w danym państwie
członkowskim to państwo członkowskie przyjęło plan kontroli, o
którym mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli,
zgodnie z metodami opartymi na ryzyku opisanymi w załączniku
XXI,
–
w odniesieniu do miejsca przeznaczenia w innym państwie
członkowskim dane państwo członkowskie przyjęło wspólny
program kontroli, o którym mowa w art. 61 ust. 2
rozporządzenia w sprawie kontroli, zgodnie z metodami
opartymi na ryzyku opisanymi w załączniku XXII,
przy czym powyższy plan kontroli lub wspólny program kontroli został
zatwierdzony przez Komisję.
2. Każde zainteresowane państwo członkowskie określa, w których z
jego portów prowadzi się ważenie gatunków, o których mowa w art. 78
niniejszego rozporządzenia, oraz dopilnowują, aby wszystkich
wyładunków takich gatunków dokonywano w tych portach. Takie
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ust. 3

ust. 4

ust. 5

ust. 6

ust. 7

Art. 80
ust. 1

porty:
a)
ustaliły pory wyładunków i przeładunków;
b)
ustaliły miejsca wyładunku i przeładunku;
c)
ustaliły procedury inspekcji i nadzoru.
3. Zainteresowane państwa członkowskie przekazują Komisji wykaz
takich portów oraz procedury inspekcji i nadzoru obowiązujące w tych
portach, w tym warunki dotyczące rejestracji oraz przekazywania
danych w odniesieniu do ilości każdego z przedmiotowych gatunków
w ramach każdego wyładunku.
4. Wszelkie zmiany w wykazach portów i procedurach inspekcji i
nadzoru, o których mowa w ust. 3, przekazuje się Komisji co najmniej
15 dni przed ich wejściem w życie.
5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby wszystkie wyładunki
gatunków, o których mowa w art. 78 niniejszego rozporządzenia,
dokonywane przez ich statki poza Unią Europejską były prowadzone w
portach specjalnie wybranych w celu ważenia przez państwa trzecie,
które zawarły z Unią Europejską umowy dotyczące takich gatunków.
6. Komisja przekazuje informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, jak
również wykaz portów wybranych przez państwa trzecie, wszystkim
zainteresowanym państwom członkowskim.
7. Komisja i zainteresowane państwa członkowskie publikują wykaz
portów i zmiany do niego na swoich oficjalnych stronach
internetowych.
Wejście do portu państwa członkowskiego
1. Do celów ważenia kapitan statku rybackiego lub jego przedstawiciel
zgłasza właściwym organom państwa członkowskiego, w którym ma
zostać dokonany wyładunek, co najmniej na cztery godziny przed
wejściem do danego portu wyładunku:
a)
port, do którego ma wejść statek, nazwę statku i jego oznakę
rybacką;
b)
przewidywaną godzinę przybycia do portu;
c)
ilości w kilogramach wagi w relacji pełnej śledzia, makreli i
ostroboka zatrzymanych na burcie;
d)
odpowiednie obszary geograficzne, w których dokonano
połowów; obszar odnosi się do podobszaru i rejonu lub
podrejonu, na którym na mocy prawa unijnego mają
zastosowanie ograniczenia połowowe.
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ust. 2

ust. 3

Art. 81

Art. 82
ust. 1

ust. 2

Art. 83

2. Kapitan statku rybackiego UE objętego obowiązkiem elektronicznej
rejestracji danych z dziennika połowowego przesyła informacje, o
których mowa w ust. 1, drogą elektroniczną do państwa
członkowskiego bandery. Państwa członkowskie niezwłocznie
przekazują te informacje państwu członkowskiemu, w którym ma
odbyć się wyładunek. Elektroniczne dane z dziennika połowowego, o
których mowa w art. 15 rozporządzenia w sprawie kontroli, oraz
informacje, o których mowa w ust. 1, można przesyłać w ramach
jednego przekazywania elektronicznego.
3. Państwa członkowskie mogą ustalić krótszy okres powiadomienia
niż okres określony w ust. 1. W takim przypadku zainteresowane
państwa członkowskie informują Komisję 15 dni przed wejściem w
życie krótszego okresu powiadomienia. Komisja i zainteresowane
państwa członkowskie zamieszczają powyższą informację na swoich
stronach internetowych.
Rozładunek
Właściwe organy zainteresowanego państwa członkowskiego
nakładają wymóg, aby rozładunku wszelkich połowów, o których
mowa w art. 78 niniejszego rozporządzenia, nie rozpoczynano przed
uzyskaniem wyraźnego zezwolenia. Jeżeli rozładunek ulega
przerwaniu, przed ponownym rozpoczęciem rozładunku wymagane
jest uzyskanie pozwolenia.
Dziennik połowowy
1. Bezzwłocznie po przybyciu do portu i przed rozpoczęciem
rozładunku kapitan statku rybackiego, który nie jest objęty
obowiązkiem elektronicznej rejestracji danych z dziennika
połowowego,
przedstawia
właściwemu
organowi
państwa
członkowskiego w porcie wyładunku wypełnione odpowiednie strony
dziennika połowowego w celu inspekcji.
2. Ilości śledzia, makreli i ostroboka zatrzymane na burcie, które
zgłoszono przed wyładunkiem zgodnie z art. 80 ust. 1 lit. c)
niniejszego rozporządzenia, są równe ilościom odnotowanym w
dzienniku połowowym po jego zakończeniu.
Państwowe wagi najazdowe do ważenia świeżego śledzia, makreli
oraz ostroboka
Nie naruszając przepisów art. 72 niniejszego rozporządzenia, w
przypadku kiedy wykorzystywane są państwowe wagi najazdowe,
osoby fizyczne lub prawne ważące połowy, o których mowa w art. 78
niniejszego rozporządzenia, wystawiają nabywcy dowód ważenia
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Art. 84
ust. 1

ust. 2

ust. 3

Art. 85

Art. 86

wskazujący datę i godzinę ważenia oraz numer rejestracyjny
samochodu cysterny. Kopię dowodu ważenia dołącza się do
dokumentu sprzedaży lub deklaracji przejęcia.
Prywatne wagi najazdowe do ważenia świeżych ryb
1. W uzupełnieniu przepisów art. 72 niniejszego rozporządzenia
wykorzystywanie prywatnych wag najazdowych podlega również
wymogom niniejszego artykułu.
2. Osoby fizyczne lub prawne ważące dowolne połowy, o których
mowa w art. 78 niniejszego rozporządzenia, prowadzą dla każdego
urządzenia ważącego oprawiony rejestr z ponumerowanym stronami.
Jest on wypełniany natychmiast po zakończeniu ważenia pojedynczego
wyładunku, nie później jednak niż o godz. 23:59 czasu lokalnego w
dniu zakończenia ważenia. W powyższym rejestrze podaje się:
a)
nazwę i oznakę rybacką statku, z którego wyładowano dowolne
połowy, o których mowa w art. 78 niniejszego rozporządzenia;
b)
numer rejestracyjny samochodów cystern i ich ładunek, jeżeli
dowolne połowy, o których mowa w art. 78 niniejszego
rozporządzenia, przewieziono z portu wyładunku przed
ważeniem zgodnie z art. 79 niniejszego rozporządzenia. Każdy
ładunek samochodu cysterny jest ważony i rejestrowany
oddzielnie. Łączna masa wszystkich ładunków samochodów
cystern z tego samego statku może być jednak zarejestrowana w
całości, jeżeli te ładunki samochodów cystern były ważone jeden
po drugim i bez przerw;
c)
gatunki ryb;
d)
masę każdego wyładunku;
e)
datę i godzinę początku i końca ważenia.
3. Nie naruszając przepisów art. 72 ust. 3 niniejszego rozporządzenia,
jeżeli ważenie odbywa się na przenośniku taśmowym, wszystkie
przypadki stosowania urządzenia rejestruje się w oprawionym rejestrze
ważenia z ponumerowanymi stronami.
Ważenie mrożonych ryb
Jeżeli waży się wyładowane ilości mrożonego śledzia, makreli oraz
ostroboka, masę mrożonych ryb wyładowanych w skrzynkach określa
się w podziale na gatunki zgodnie z art. 73 niniejszego rozporządzenia.
Przechowywanie rejestrów ważenia
Wszystkie rejestry ważenia przewidziane w art. 84 ust. 3 i art. 85
niniejszego rozporządzenia oraz kopie wszelkich dokumentów
przewozowych w ramach planu kontroli lub wspólnego programu
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kontroli, o którym mowa w art. 79 ust. 1 niniejszego rozporządzenia,
przechowuje się przez sześć lat.
Art. 87

Art. 88

Art. 89
ust. 1

ust. 2

Dokument sprzedaży oraz deklaracja przejęcia
Osoby fizyczne lub prawne odpowiedzialne za przedkładanie
dokumentów sprzedaży i deklaracji przejęcia przedkładają takie
deklaracje w odniesieniu do gatunków, o których mowa w art. 78
niniejszego rozporządzenia, właściwym organom zainteresowanego
państwa członkowskiego na ich wniosek.
Kontrole krzyżowe
Do czasu utworzenia komputerowych baz danych zgodnie z art. 109
rozporządzenia w sprawie kontroli właściwe organy przeprowadzają
administracyjne
kontrole
krzyżowe
dotyczące
wszystkich
wyładunków, porównując:
a)
ilości śledzia, makreli oraz ostroboka w podziale na gatunki
podane w uprzednim powiadomieniu o wyładunku zgodnie z art.
80 ust. 1 lit. c) niniejszego rozporządzenia z ilościami
odnotowanymi w dzienniku połowowym;
b)
ilości śledzia, makreli oraz ostroboka w podziale na gatunki
odnotowane w
dzienniku połowowym z
ilościami
odnotowanymi w deklaracji wyładunkowej;
c)
ilości śledzia, makreli oraz ostroboka w podziale na gatunki
odnotowane w deklaracji wyładunkowej z ilościami
odnotowanymi w deklaracji przejęcia lub dokumencie
sprzedaży;
d)
obszar połowu odnotowany w dzienniku połowowym statku z
danymi VMS dla danego statku.
Monitorowanie ważenia
1. Ważenie połowów śledzia, makreli oraz ostroboka ze statku
monitoruje się w podziale na gatunki. W przypadku statków
przepompowujących ryby na brzeg monitoruje się ważenie całego
rozładunku. W przypadku wyładunków mrożonego śledzia, makreli
oraz ostroboka liczy się wszystkie skrzynki i monitoruje się metodę
obliczania średniej wagi netto skrzynek przewidzianą w załączniku
XVIII.
2. Oprócz danych, o których mowa w art. 88 niniejszego
rozporządzenia, kontroli krzyżowej poddawane są następujące dane:
ilości śledzia, makreli oraz ostroboka w podziale na gatunki
a)
odnotowane w rejestrach ważenia państwowych lub prywatnych
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ust. 3
ust. 4

Art. 90
ust. 1

ust. 2

ust. 3

Art. 91
ust. 1

ust. 2

wag najazdowych oraz ilości w podziale na gatunki odnotowane
w deklaracji przejęcia lub dokumencie sprzedaży;
b)
ilości śledzia, makreli oraz ostroboka w podziale na gatunki
odnotowane we wszelkich dokumentach przewozowych w
ramach planu kontroli lub wspólnego programu kontroli, o
którym mowa w art. 79 ust. 1 niniejszego rozporządzenia;
c)
numery rejestracyjne samochodów cystern odnotowane w
rejestrze zgodnie z art. 84 ust. 2 lit. b) niniejszego
rozporządzenia.
3. Po zakończeniu rozładunku należy sprawdzić, czy na statku nie
pozostały żadne ryby.
4. Wszystkie działania monitorujące objęte niniejszym artykułem i
artykułem 107 niniejszego rozporządzenia są dokumentowane.
Dokumentacja ta przechowywana jest przez sześć lat.
Przepisy ogólne
1. W dokumencie sprzedaży podaje się liczbę osobników, o której
mowa w art. 64 ust. 1 lit. f) rozporządzenia w sprawie kontroli, jeżeli
odnośna kwota jest zarządzana według osobników.
2. Rodzaj postaci, o której mowa w art. 64 ust. 1 lit. g) rozporządzenia
w sprawie kontroli, obejmuje stan postaci określony w załączniku I.
3. Cenę, o której mowa w art. 64 ust. 1 lit. l) rozporządzenia w sprawie
kontroli, podaje się w walucie stosowanej w państwie członkowskim,
w którym dokonuje się sprzedaży.
Format dokumentów sprzedaży
1. Państwa członkowskie określają format stosowany w celu
elektronicznego wypełniania i przekazywania dokumentów sprzedaży,
o których mowa w art. 63 rozporządzenia w sprawie kontroli.
2. Wymiana informacji, o których mowa w niniejszym rozdziale,
pomiędzy państwami członkowskimi dokonywana jest przy
zastosowaniu formatu określonego w załączniku XII, w oparciu o który
opracowany zostanie rozszerzalny język znaczników (XML). Po
konsultacjach z państwami członkowskimi Komisja określa standard
XML, który należy stosować przy wszystkich elektronicznych
wymianach danych pomiędzy państwami członkowskimi oraz
pomiędzy państwami członkowskimi, Komisją i wyznaczonym przez
nią organem.
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ust. 3

ust. 4

ust. 5

ust. 6

ust. 7

ust. 8

ust. 9

ust. 10

3. Zmiany w formacie, o którym mowa w ust. 1, są wyraźnie określone
i oznaczone datą aktualizacji. Takie zmiany nie stają się skutecznie
przed upływem sześciu miesięcy po ich wprowadzeniu.
4. Jeżeli państwo członkowskie otrzyma informacje elektroniczne z
innego państwa członkowskiego, zapewnia nadanie komunikatu
zwrotnego do właściwych organów tego państwa członkowskiego.
Komunikat zwrotny zawiera potwierdzenie odbioru.
5. Elementy danych w załączniku XII, które zarejestrowani nabywcy,
zarejestrowane aukcje lub inne podmioty lub osoby upoważnione przez
państwa członkowskie obowiązkowo odnotowują w swoich
dokumentach sprzedaży zgodnie z przepisami unijnymi, są również
obowiązkowe
w
przypadku
wymian
między
państwami
członkowskimi.
6. Państwa członkowskie:
a)
zapewniają rejestrację danych otrzymanych zgodnie z
niniejszym rozdziałem w formie danych komputerowych i
bezpieczne przechowywanie w skomputeryzowanych bazach
danych przez co najmniej trzy lata;
b)
podejmują wszystkie niezbędne środki, aby zapewnić ich
wykorzystywanie wyłącznie do celów urzędowych; oraz
c)
podejmują wszelkie niezbędne środki techniczne w celu ochrony
takich danych przed przypadkowym lub nielegalnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, pogorszeniem jakości,
rozpowszechnieniem lub dostępem do nich osób niepowołanych.
7. W każdym z państw członkowskich jeden organ, o którym mowa w
art. 5 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kontroli, jest odpowiedzialny za
przekazywanie, odbieranie, organizację i przetwarzanie wszelkich
danych objętych niniejszym rozdziałem.
8. Państwa członkowskie dokonują wymiany danych adresowych
organów, o których mowa w ust. 7, jak również podają te dane Komisji
i wyznaczonemu przez nią organowi w ciągu trzech miesięcy po
wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.
9. Wszelkie zmiany informacji, o których mowa w ust. 7 i 8, są
przekazywane Komisji, wyznaczonemu przez nią organowi i innym
państwom członkowskim zanim staną się one skuteczne.
10. Państwa członkowskie określają format dokumentów sprzedaży
nieobjętych
obowiązkiem
elektronicznego
wypełniania
i
przekazywania.
Powyższe
dokumenty
sprzedaży
zawierają
przynajmniej informacje określone w art. 64 ust. 1 rozporządzenia w
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sprawie kontroli.
Art. 92
ust. 1

ust. 2

ust. 3

ust. 4

ust. 5

Art. 93
ust. 1

ust. 2

ust. 3

Informacje odnotowywane w sprawozdaniu z nadzoru
1. Sprawozdania z nadzoru, o których mowa w art. 71 ust. 3 i 4
rozporządzenia w sprawie kontroli, sporządza się zgodnie z
załącznikiem XXIII do niniejszego rozporządzenia.
2. Państwa członkowskie umieszczają dane zawarte w swoich
sprawozdaniach z nadzoru w elektronicznej bazie danych, o której
mowa w art. 78 rozporządzenia w sprawie kontroli, i zapewniają
funkcje, o których mowa w pkt 2 załącznika XXIV do niniejszego
rozporządzenia. Minimum informacji odnotowywanych w powyższej
bazie danych stanowią informacje określone w załączniku XXIII.
Sprawozdania z nadzoru w formie papierowej można również
dodatkowo zeskanować do bazy danych.
3. Dane ze sprawozdań przechowuje się w bazie danych przez co
najmniej trzy lata.
4. Po otrzymaniu sprawozdania z nadzoru, o którym mowa w ust. 1,
państwo członkowskie bandery rozpoczyna działania wyjaśniające
dotyczące działań swoich statków rybackich, do których odnosi się
sprawozdanie z nadzoru.
5. Ustęp 1 stosuje się, nie naruszając przepisów przyjętych przez
regionalne organizacje ds. rybołówstwa, których Unia Europejska jest
umawiającą się stroną.
Przepisy ogólne dotyczące obserwatorów kontroli
1. Nie naruszając przepisów szczególnych ustanowionych przez
regionalną organizację ds. rybołówstwa lub uzgodnionych z państwem
trzecim, na statkach rybackich UE, które objęto programem obecności
obserwatorów kontroli, przebywa co najmniej jeden obserwator
kontroli przez okres określony programem.
2. Państwa członkowskie wyznaczają obserwatorów kontroli i
dopilnowują, aby mogli wypełniać swoje zadania. Państwa
członkowskie w szczególności zapewniają przewóz obserwatorów
kontroli na odnośne statki rybackie UE i z tych statków.
3. Obserwatorzy kontroli nie wypełniają innych zadań niż zadania
ustanowione w art. 73 rozporządzenia w sprawie kontroli oraz w art. 95
niniejszego rozporządzenia, chyba że inne zadania należy wykonać na
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ust. 4

mocy unijnego programu obecności obserwatorów kontroli lub w
ramach programu obecności obserwatorów regionalnej organizacji ds.
rybołówstwa lub ustanowionego w ramach umowy dwustronnej z
państwem trzecim.
4. Właściwe organy dopilnowują, aby do celów realizacji swoich zadań
obserwatorzy kontroli posiadali środki komunikacji niezależne od
systemu komunikacji statku rybackiego.

ust. 5

5. Niniejsze przepisy nie wpływają na uprawnienia kapitana statku
rybackiego jako jedynego podmiotu decydującego o operacjach statku.

Art. 94

Niezależność obserwatorów kontroli
Aby obserwatorzy kontroli byli niezależni od właściciela, operatora,
kapitana statku rybackiego UE i dowolnego członka załogi, zgodnie z
art. 73 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli, obserwator kontroli
nie jest:
–
krewnym ani pracownikiem kapitana statku rybackiego UE ani
żadnego innego członka załogi, przedstawiciela kapitana ani
właściciela ani operatora statku rybackiego UE, do którego
został przypisany,
–
pracownikiem przedsiębiorstwa kontrolowanego przez kapitana,
członka załogi, przedstawiciela kapitana lub właściciela lub
operatora statku rybackiego UE, do którego został przypisany.
Obowiązki obserwatorów kontroli
1. Obserwatorzy kontroli weryfikują odpowiednie dokumenty i
odnotowują działania połowowe statku rybackiego UE, na którym
przebywają, zgodnie z załącznikiem XXV.
2. W odpowiednich przypadkach obserwatorzy kontroli na statku
rybackim UE zdają sprawozdanie urzędnikom, którzy mają
przeprowadzić inspekcję tego statku rybackiego, po ich wejściu na
statek. Jeżeli pozwala na to wyposażenie statku rybackim UE i w
odpowiednich przypadkach sprawozdanie to odbywa się podczas
zamkniętego spotkania.
3. Obserwatorzy kontroli sporządzają sprawozdanie, o którym mowa w
art. 73 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kontroli, stosując format
określony w załączniku XXVI. Przekazują to sprawozdanie
niezwłocznie, przy czym nie później niż w ciągu 30 dni po
zakończeniu zadania, organom, którym podlegają, oraz właściwym

Art. 95
ust. 1

ust. 2

ust. 3
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Art. 96

Art. 97
ust. 1

organom państwa członkowskiego bandery. Właściwe organy, którym
podlegają, udostępniają sprawozdanie na wniosek nadbrzeżnemu
państwu członkowskiemu, Komisji lub wyznaczonemu przez nią
organowi. Kopie sprawozdań udostępniane innym państwom
członkowskim nie mogą obejmować miejsc, w których dokonano
połowów, w odniesieniu do pozycji początkowej i końcowej każdej
operacji połowowej, ale mogą obejmować dzienne łączne połowy w
kilogramach ekwiwalentu wagi w relacji pełnej w podziale na gatunki
oraz rejon ICES lub inny odpowiedni obszar.
Projekty pilotażowe
Unia może zapewnić pomoc finansową na realizację projektów
pilotażowych obejmujących rozmieszczenie obserwatorów kontroli
zgodnie z art. 8 lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia (WE) nr 861/2006.
Urzędnicy upoważnieni do prowadzenia inspekcji na morzu lub na
lądzie
1. Urzędnicy odpowiedzialni za przeprowadzanie inspekcji, o których
mowa w art. 74 rozporządzenia w sprawie kontroli, są upoważnieni
przez właściwe organy państwa członkowskiego. W tym celu państwa
członkowskie wydają swoim urzędnikom legitymację służbową,
potwierdzającą ich tożsamość i uprawnienia. Każdy urzędnik w czasie
pracy posiada przy sobie legitymację służbową i okazuje ją podczas
inspekcji przy pierwszej możliwości.
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Art. 116

Art. 116. 1.
W
czasie
wykonywania
czynności
kontrolnych i inspekcji, inspektor
rybołówstwa
morskiego
jest
uprawniony do:
1)
wejścia na pokład statku
rybackiego oraz statku przy
użyciu którego wykonuje
się
rybołówstwo
rekreacyjne
,
kontroli
dokumentów tożsamości,
dziennika
połowowego,
dokumentu przewozowego
oraz
dokumentów
uprawniających
do
wykonywania rybołówstwa
morskiego;
2)
sprawdzania,
czy
rybołówstwo morskie jest
wykonywane zgodnie z
obowiązującymi
przepisami, w tym z
umowami
międzynarodowymi
i
porozumieniami, których
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3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

Rzeczpospolita Polska jest
stroną;
kontroli
narzędzi
połowowych i złowionych
organizmów morskich;
kontroli w zakresie obrotu
produktami rybołówstwa;
kontroli pomieszczeń
statków,
środków
transportu,
magazynów,
przetwórni
i
innych
pomieszczeń służących do
przechowywania
organizmów morskich na
lądzie;
żądania pisemnych lub
ustnych wyjaśnień;
wykonywania
innych
czynności niezbędnych do
przeprowadzenia kontroli, a
w
przypadkach
uzasadnionego podejrzenia
naruszenia
przepisów
ustawy – do zatrzymania:
a)
dokumentów,
o
których mowa w pkt
1,
z
wyjątkiem
dokumentów
tożsamości,
b)
organizmów
morskich i narzędzi
połowowych oraz ich
zabezpieczenia;
żądania skierowania statku
rybackiego do najbliższego
portu;
żądania zaprzestania połowów
w ramach wykonywania
rybołówstwa komercyjnego,
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w tym wybrania z wody
narzędzi
połowowych
używanych do połowów.
2.
Jeżeli
w
czasie
wykonywania
czynności
kontrolnych
zachodzi
uzasadnione
podejrzenie
naruszenia
przepisów
o
rybołówstwie morskim inspektor
rybołówstwa morskiego może
zatrzymać statek rybacki o
polskiej przynależności, o ile nie
zachodzą przesłanki, o których
mowa w art. 103 rozporządzenia
nr 404/2011.
ust. 2

2. Państwa członkowskie nadają swoim urzędnikom odpowiednie
uprawnienia niezbędne do przeprowadzania kontroli i inspekcji oraz
egzekwowania przepisów zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz
w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki
rybołówstwa.

T

Art. 114

Art. 114. 1.
Okręgowy
inspektor
rybołówstwa
morskiego:
1)
sprawuje
nadzór
nad
przestrzeganiem przepisów
o rybołówstwie morskim i
o
organizacji
rynku
rybnego, w tym:
a)
wykonuje kontrole, a
także inspekcje, o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1224/2009
oraz
rozporządzeniu
nr
1005/2008,
b)
w
przypadku
przywozu produktów
rybołówstwa drogą
morską
realizuje
obowiązki państwa
członkowskiego Unii
Europejskiej,
o
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

których mowa w
rozporządzeniu
nr
1005/2008;
dokonuje
oceny
wagi
naruszeń przepisów WPR
w ramach wspólnotowego
systemu kontroli;
nakłada kary pieniężne za
naruszenia przepisów o
rybołówstwie morskim oraz
o
organizacji
rynku
rybnego;
przyznaje
punkty
za
poważne naruszenia;
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 7 ust.
2 i 3 rozporządzenia nr
404/2011;
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 14 ust.
5 lub 6;
wykonuje
obowiązki
państwa członkowskiego
Unii
Europejskiej
w
zakresie:
przyjęcia deklaracji,
a)
o której mowa w
art. 8 ust. 1
rozporządzenia nr
1005/2008,
i
przekazywania jej
ministrowi
właściwemu
do
spraw rybołówstwa,
b)
weryfikacji mocy
silników zgodnie z art. 41
rozporządzenia
nr
1224/2009
– za
pośrednictwem
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inspektorów rybołówstwa
morskiego.
2. Okręgowy
inspektor
rybołówstwa
morskiego
przechowuje
dokumenty,
o
których mowa w ust. 1 pkt 7,
przez okres trzech lat.
3. Okręgowi
inspektorzy
rybołówstwa morskiego przy
realizacji
swoich
zadań
współdziałają z organami i
jednostkami
organizacyjnymi
Inspekcji
Jakości
Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych,
Służby
Celnej,
Inspekcji
Handlowej,
Inspekcji
Weterynaryjnej,
Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej
Straży Rybackiej, Społecznej
Straży
Rybackiej,
Straży
Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego,
Policji,
kontroli
skarbowej oraz ze strażami
gminnymi,
wojewódzkimi
inspektoratami
ochrony
środowiska,
podmiotami
zarządzającymi
portami
i
przystaniami morskimi i z
terenowymi
organami
administracji
morskiej
z
uwzględnieniem właściwości i
kompetencji tych organów i
jednostek organizacyjnych
Art. 98
ust. 1

Zasady ogólne
1. Nie naruszając przepisów zawartych w planach wieloletnich,
właściwe organy państw członkowskich przyjmują metodę opartą na
ryzyku, aby wybrać cele przeznaczone do inspekcji przy użyciu

T

Poza ustawą
o
rybołówstwi
e
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ust. 2

ust. 3

ust. 4

wszystkich dostępnych informacji. Zgodnie z powyższą metodą
urzędnicy przeprowadzają inspekcje zgodnie z przepisami określonymi
w niniejszym rozdziale.
2. Nie naruszając przepisów zawartych w planach wieloletnich,
państwa członkowskie koordynują swoje działania w zakresie kontroli,
inspekcji i egzekwowania przepisów. W tym celu przyjmują i realizują
krajowe programy kontroli, o których mowa w art. 46 rozporządzenia
w sprawie kontroli, oraz wspólne programy kontroli, o których mowa
w art. 94 rozporządzenia w sprawie kontroli, obejmujące zarówno
działania na morzu jak i na lądzie niezbędne do zapewnienia
przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.
3. Stosownie do opartej na ryzyku strategii dotyczącej kontroli i
egzekwowania przepisów każde państwo członkowskie przeprowadza
w obiektywny sposób niezbędne działania inspekcyjne, aby zapobiec
zatrzymywaniu na burcie, przeładowywaniu, wyładowywaniu,
przenoszeniu do klatek i hodowli, przetwarzaniu, przewożeniu,
przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu i składowaniu produktów
rybołówstwa, które uzyskano dzięki działaniom niezgodnym z
przepisami wspólnej polityki rybołówstwa.
4. Inspekcje prowadzone są w sposób, który w możliwym zakresie
zapobiega wszelkim niekorzystnym skutkom dla higieny i jakości
produktów rybołówstwa objętych inspekcją.

ust. 5

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby krajowe systemy
informacyjne związane z rybołówstwem umożliwiały bezpośrednią
elektroniczną wymianę informacji o inspekcjach w państwie portu
między tymi systemami oraz z innymi państwami członkowskimi,
Komisją i wyznaczonym przez nią organem, w zależności od
przypadku, zgodnie z art. 111 rozporządzenia w sprawie kontroli.

Art. 99

Obowiązki urzędników na etapie przedinspekcyjnym
Na etapie przedinspekcyjnym urzędnicy zbierają, jeżeli to możliwe,
wszystkie odpowiednie informacje, w tym:
a)
licencje połowowe i upoważnienia do połowów;
b)
informacje VMS związane z bieżącym rejsem połowowym;
c)
informacje z nadzoru z powietrza i innych obserwacji;
d)
wcześniejszą dokumentację inspekcyjną i informacje dostępne
na zabezpieczonej części strony internetowej państwa
członkowskiego bandery dotyczące danego statku rybackiego

T

Poza ustawą
o
rybołówstwi
e

N
Przepis
stosowany
wprost

N
Przepis
stosowany
wprost
T

Poza ustawą
o
rybołówstwi
e

N
Przepis
stosowany
wprost
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UE.
Art. 100
ust. 1

Obowiązki urzędników upoważnionych do przeprowadzenia
inspekcji
1. Urzędnicy upoważnieni do przeprowadzenia inspekcji sprawdzają i
uzupełniają właściwe pozycje określone w odpowiednim module
inspekcji w sprawozdaniu z inspekcji w załączniku XXVII. W tym
celu mogą wykonywać zdjęcia, nagrania wideo i nagrania audio
zgodnie z prawem krajowym oraz - w odpowiednich przypadkach pobierać próbki.

N/T
Częściowo
przepis
stosowany
wprost

Art. 120

Art. 120. 1. Po zakończeniu
czynności kontrolnych inspektor
sporządza protokół, który zawiera
w szczególności:
1)
datę jego sporządzenia;
imię
i
nazwisko
2)
wykonującego
czynności
kontrolne;
3)
dane dotyczące podmiotu
kontrolowanego;
4)
oznaczenie
miejsca
kontroli, a w przypadku kontroli
statku rybackiego oznakę rybacką
tego statku;
5)
opis
czynności
kontrolnych;
6)
stwierdzone naruszenia
przepisów o rybołówstwie.
2. Protokół, o którym mowa w
ust. 1, podpisują inspektor oraz
podmiot kontrolowany albo inna
osoba
upoważniona
do
występowania w imieniu tego
podmiotu.
3. Podmiot, o którym mowa w
ust. 2, ma prawo wnieść
zastrzeżenia do treści protokołu w
terminie 7 dni od
dnia
przedłożenia mu protokołu do
podpisu.
4. W protokole umieszcza się
informację o braku zastrzeżeń
albo
o
wniesionych
zastrzeżeniach lub o odmowie
podpisania protokołu.
5. W razie uwzględnienia
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zastrzeżeń inspektor uzupełnia
protokół.
6. Odmowa podpisania protokołu
przez podmiot kontrolowany nie
stanowi przeszkody do podpisania
protokołu przez inspektora.
7. Protokół sporządza się w
dwóch egzemplarzach, z których
jeden przekazuje się podmiotowi
kontrolowanemu.
ust. 2

2. Urzędnicy nie ingerują w prawo każdego operatora do komunikacji z
właściwymi
organami państwa
bandery podczas
działań
inspekcyjnych.

ust. 3

3. Urzędnicy uwzględniają wszelkie informacje podane zgodnie z art.
95 ust. 2 niniejszego rozporządzenia przez obserwatora kontroli na
statku rybackim, który ma zostać poddany inspekcji.

ust. 4

4. Po zakończeniu inspekcji urzędnicy odpowiednio instruują
operatorów na temat przepisów dotyczących rybołówstwa, które mają
zastosowanie do zaistniałych okoliczności.

ust. 5

5. Jeżeli nie znaleziono dowodów na wyraźne naruszenie przepisów,
po zakończeniu inspekcji urzędnicy możliwie najszybciej opuszczają
statek rybacki lub obiekt poddany inspekcji.

Art. 101
ust. 1

Obowiązki państw członkowskich, Komisji i Europejskiej Agencji
Kontroli Rybołówstwa
1. Właściwe organy państw członkowskich oraz - w odpowiednich
przypadkach - Komisja i Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa
dopilnowują, aby ich urzędnicy przeprowadzali inspekcje w sposób
profesjonalny i z zachowaniem wysokich norm, jednocześnie
zachowując uprzejmą i wrażliwą postawę.
2. Właściwe organy każdego państwa członkowskiego ustanawiają
procedury, aby zapewnić sprawiedliwe i wnikliwe rozpatrywanie
zgodnie z prawem krajowym wszelkich skarg, składanych przez
operatorów w związku z przeprowadzeniem inspekcji przez ich
urzędników.
3. Nadbrzeżne państwo członkowskie może - stosownie do
odpowiednich uzgodnień z państwem członkowskim bandery statku

ust. 2

ust. 3
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Przepis
stosowany
wprost
N
Przepis
stosowany
wprost
N
Przepis
stosowany
wprost
N
Przepis
stosowany
wprost
N
Przepis
stosowany
wprost
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Art. 102
ust. 1

ust. 2

ust. 3

Art. 103
ust. 1

ust. 2

Art. 104
ust. 1

rybackiego - zaprosić urzędników właściwych organów tego państwa
członkowskiego do udziału w inspekcjach statków rybackich tego
państwa członkowskiego, podczas gdy statki te prowadzą działania na
wodach nadbrzeżnego państwa członkowskiego lub dokonują
wyładunków w jego portach.
Przepisy ogólne dotyczące inspekcji na morzu
1. Dowolny statek wykorzystywany w celach kontroli, w tym nadzoru,
jest wyraźnie oznakowany chorągiewką lub symbolem określonym w
załączniku XXVIII.
2. Jednostka,
która
umożliwia
przewiezienie
urzędników
prowadzących inspekcje, jest oznakowana podobną flagą lub
chorągiewką o wielkości odpowiedniej do wielkości jednostki, aby
wskazać, że służy do zadań związanych z inspekcją rybołówstwa.
3. Osoby odpowiadające za statki inspekcyjne przestrzegają zasad
dobrej praktyki morskiej i dokonują manewrów w bezpiecznej
odległości od statku rybackiego zgodnie z międzynarodowymi
przepisami w zakresie zapobiegania zderzeniom na morzu.
Wchodzenie na statki rybackie na morzu
1. Urzędnicy
odpowiedzialni
za
przeprowadzenie
inspekcji
dopilnowują, aby nie podejmowano żadnych działań, które mogłyby
zagrozić bezpieczeństwu statku rybackiego i jego załogi.
2. Urzędnicy nie wymagają, aby kapitan statku rybackiego, na który
wchodzą lub z którego schodzą, zatrzymywał statek lub manewrował
podczas łowienia lub wstrzymywał wydawanie lub wybieranie
narzędzi połowowych. Urzędnicy mogą jednak wymagać przerwania
lub opóźnienia wydania narzędzi połowowych, aby umożliwić
bezpieczne wejście na statek lub zejście ze statku rybackiego, do czasu
zakończenia wejścia na statek rybacki lub zejścia z niego. W
przypadku wejścia na pokład opóźnienie to nie przekracza 30 minut od
momentu wejścia urzędników na statek rybacki, chyba że stwierdzono
naruszenie przepisów. Niniejszy przepis nie wpływa na fakt, że
urzędnicy mogą wymagać wybrania narzędzi w celu przeprowadzenia
inspekcji.
Działania prowadzone na statku
1. Prowadząc inspekcję, urzędnicy sprawdzają i uzupełniają wszystkie
właściwe pozycje określone w odpowiednim module sprawozdania z
inspekcji określonego w załączniku XXVII do niniejszego
rozporządzenia.

stosowany
wprost

N
Przepis
stosowany
wprost
N
Przepis
stosowany
wprost
N
Przepis
stosowany
wprost
N
Przepis
stosowany
wprost
N
Przepis
stosowany
wprost

N/T
Przepis
stosowany
wprost
+ art. 117
ustawy o

Art. 116

Art. 116. 1.
W
czasie
wykonywania
czynności
kontrolnych i inspekcji, inspektor
rybołówstwa
morskiego
jest
uprawniony do:
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rybołówstwie

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

wejścia na pokład statku
rybackiego oraz statku przy
użyciu którego wykonuje
się
rybołówstwo
rekreacyjne
,
kontroli
dokumentów tożsamości,
dziennika
połowowego,
dokumentu przewozowego
oraz
dokumentów
uprawniających
do
wykonywania rybołówstwa
morskiego;
sprawdzania,
czy
rybołówstwo morskie jest
wykonywane zgodnie z
obowiązującymi
przepisami, w tym z
umowami
międzynarodowymi
i
porozumieniami, których
Rzeczpospolita Polska jest
stroną;
kontroli
narzędzi
połowowych i złowionych
organizmów morskich;
kontroli w zakresie obrotu
produktami rybołówstwa;
kontroli pomieszczeń
statków,
środków
transportu,
magazynów,
przetwórni
i
innych
pomieszczeń służących do
przechowywania
organizmów morskich na
lądzie;
żądania pisemnych lub
ustnych wyjaśnień;
wykonywania
innych
czynności niezbędnych do
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przeprowadzenia kontroli, a
w
przypadkach
uzasadnionego podejrzenia
naruszenia
przepisów
ustawy – do zatrzymania:
a)
dokumentów,
o
których mowa w pkt
1,
z
wyjątkiem
dokumentów
tożsamości,
b)
organizmów
morskich i narzędzi
połowowych oraz ich
zabezpieczenia;
8)
żądania skierowania statku
rybackiego do najbliższego
portu;
9) żądania zaprzestania połowów
w ramach wykonywania
rybołówstwa komercyjnego,
w tym wybrania z wody
narzędzi
połowowych
używanych do połowów.
2.
Jeżeli
w
czasie
wykonywania
czynności
kontrolnych
zachodzi
uzasadnione
podejrzenie
naruszenia
przepisów
o
rybołówstwie morskim inspektor
rybołówstwa morskiego może
zatrzymać statek rybacki o
polskiej przynależności, o ile nie
zachodzą przesłanki, o których
mowa w art. 103 rozporządzenia
nr 404/2011.
ust. 2

2. Urzędnicy mogą wymagać od kapitana, aby wybrano narzędzie
połowowe w celu inspekcji.

N
Przepis
stosowany

76

wprost

ust. 3

3. Zespoły inspekcyjne składają się normalnie z dwóch urzędników. W
razie potrzeby do zespołów inspekcyjnych mogą dołączyć dodatkowi
urzędnicy.

ust. 4

4. Inspekcja nie przekracza czterech godzin lub trwa do momentu
wciągnięcia sieci i przeprowadzenia inspekcji sieci i połowu, w
zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. Powyższy
przepis nie ma zastosowania w przypadku stwierdzenia wyraźnego
naruszenia przepisów lub konieczności uzyskania przez urzędników
dodatkowych informacji.
5. W przypadku stwierdzenia wyraźnego naruszenia przepisów do
dowolnej części narzędzia połowowego lub statku rybackiego - w tym
do pojemników na produkty rybołówstwa oraz przedziałów, w których
mogą być one sztauowane -można solidnie przytwierdzić znaki
identyfikacyjne i plomby, a urzędnik (urzędnicy) może (mogą)
pozostać na statku przez czas niezbędny do zakończenia odpowiednich
działań w celu zabezpieczenia i zachowania wszystkich dowodów
wyraźnego naruszenia przepisów.
Przygotowanie inspekcji
1. Bez uszczerbku dla poziomów referencyjnych określonych w
indywidualnych programach kontroli i inspekcji oraz w art. 9
rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 inspekcja statku rybackiego
odbywa się w porcie lub przy wyładunku w następujących
przypadkach:
a)
rutynowo z powodu objęcia metodą pobierania prób na
podstawie zarządzania opartego na analizie ryzyka; lub
b)
jeżeli podejrzewa się, że statek nie przestrzega przepisów
wspólnej polityki rybołówstwa.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. b), i nie naruszając
przepisów ostatniego zdania art. 106 ust. 2 niniejszego rozporządzenia,
właściwe organy państw członkowskich dopilnowują, aby na statek
rybacki poddawany inspekcji w porcie czekali po przybyciu do portu
ich urzędnicy.
3. Ustęp 1 nie wyklucza możliwości przeprowadzenia przez państwa
członkowskie inspekcji na zasadzie losowej.

ust. 5

Art. 105
ust. 1

ust. 2

ust. 3
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Art. 106
ust. 1

Inspekcje w porcie
1. Prowadząc inspekcje, urzędnicy sprawdzają i uzupełniają wszystkie
właściwe pozycje określone w odpowiednim module sprawozdania z
inspekcji określonego w załączniku XXVII do niniejszego
rozporządzenia. Urzędnicy przestrzegają wszelkich wymogów
szczegółowych, które mają zastosowanie do statku rybackiego
poddanego inspekcji, w szczególności odpowiednich przepisów w
planach wieloletnich.

N/T
Przepis
stosowany
wprost
+ art. 117
ustawy o
rybołówstwie

Art. 116

Art. 116. 1.
W
czasie
wykonywania
czynności
kontrolnych i inspekcji, inspektor
rybołówstwa
morskiego
jest
uprawniony do:
1)
wejścia na pokład statku
rybackiego oraz statku przy
użyciu którego wykonuje
się
rybołówstwo
rekreacyjne
,
kontroli
dokumentów tożsamości,
dziennika
połowowego,
dokumentu przewozowego
oraz
dokumentów
uprawniających
do
wykonywania rybołówstwa
morskiego;
2)
sprawdzania,
czy
rybołówstwo morskie jest
wykonywane zgodnie z
obowiązującymi
przepisami, w tym z
umowami
międzynarodowymi
i
porozumieniami, których
Rzeczpospolita Polska jest
stroną;
3)
kontroli
narzędzi
połowowych i złowionych
organizmów morskich;
4)
kontroli w zakresie obrotu
produktami rybołówstwa;
5)
kontroli pomieszczeń
statków,
środków
transportu,
magazynów,
przetwórni
i
innych
pomieszczeń służących do
przechowywania
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organizmów morskich na
lądzie;
6)
żądania pisemnych lub
ustnych wyjaśnień;
7)
wykonywania
innych
czynności niezbędnych do
przeprowadzenia kontroli, a
w
przypadkach
uzasadnionego podejrzenia
naruszenia
przepisów
ustawy – do zatrzymania:
a)
dokumentów,
o
których mowa w pkt
1,
z
wyjątkiem
dokumentów
tożsamości,
b)
organizmów
morskich i narzędzi
połowowych oraz ich
zabezpieczenia;
8)
żądania skierowania statku
rybackiego do najbliższego
portu;
9) żądania zaprzestania połowów
w ramach wykonywania
rybołówstwa komercyjnego,
w tym wybrania z wody
narzędzi
połowowych
używanych do połowów.
2.
Jeżeli
w
czasie
wykonywania
czynności
kontrolnych
zachodzi
uzasadnione
podejrzenie
naruszenia
przepisów
o
rybołówstwie morskim inspektor
rybołówstwa morskiego może
zatrzymać statek rybacki o
polskiej przynależności, o ile nie
zachodzą przesłanki, o których
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mowa w art. 103 rozporządzenia
nr 404/2011.
ust. 2

ust. 3

Art. 107

Art. 108
ust. 1

ust. 2

ust. 3

2. Prowadząc inspekcję wyładunku, urzędnicy monitorują cały proces
wyładunku od początku do końca odnośnej operacji. Przeprowadza się
kontrolę krzyżową, aby porównać ilości w podziale na gatunki
odnotowane w uprzednim powiadomieniu o przybyciu w celu
wyładunku produktów rybołówstwa, ilości w podziale na gatunki
odnotowane w dzienniku połowowym oraz ilości w podziale na
gatunki wyładowane lub przeładowane, w zależności od przypadku.
Niniejszy przepis nie wyklucza możliwości przeprowadzeni inspekcji
po rozpoczęciu wyładunku.
3. Państwa członkowskie zapewniają skuteczną inspekcję i kontrolę
obiektów wykorzystywanych w związku z działaniami połowowymi
oraz późniejszym przetwarzaniem produktów rybołówstwa.
Inspekcja określonych wyładunków gatunków pelagicznych
W przypadku wyładunków śledzia, makreli i ostroboka, o których
mowa w tytule IV rozdział II sekcja 2 niniejszego rozporządzenia,
właściwe organy państwa członkowskiego dopilnowują, aby inspekcji
poddawano co najmniej 15 % wyładowanych ilości tych ryb oraz co
najmniej 10 % wyładunków tych ryb.
Zasady ogólne
1. Nie naruszając przepisów zawartych w planach wieloletnich,
inspekcje dotyczące przewozu mogą odbywać się w dowolnym
miejscu i czasie między punktem wyładunku a przybyciem produktów
rybołówstwa do miejsca sprzedaży lub przetworzenia. Podczas
przeprowadzania inspekcji podejmuje się konieczne środki, aby
zapewnić zachowanie łańcucha chłodniczego produktów rybołówstwa
poddanych inspekcji.
2. Nie naruszając przepisów zawartych w planach wieloletnich i
krajowych programach kontroli lub indywidualnych programach
kontroli i inspekcji, inspekcje dotyczące przewozu obejmują, jeżeli to
możliwe, bezpośrednią kontrolę przewożonych produktów.
3. Bezpośrednia kontrola przewożonych produktów rybołówstwa
obejmuje pobranie próbek reprezentatywnych dla różnych części
przewożonych partii.
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ust. 4

Art. 109
ust. 1

ust. 2

Art. 110

Art. 111

Art. 112

4. Prowadząc inspekcję dotyczącą przewozu, urzędnicy sprawdzają i
uzupełniają wszystkie pozycje, o których mowa w art. 68 ust. 5
rozporządzenia w sprawie kontroli i wszystkie odpowiednie pozycje w
module sprawozdania określonego w załączniku XXVII do niniejszego
rozporządzenia. W ramach tych działań należy również sprawdzić, czy
ilości
przewożonych
produktów
rybołówstwa
odpowiadają
informacjom odnotowanym w dokumencie przewozowym.
Zaplombowane pojazdy
1. Jeżeli pojazd lub kontener zaplombowano, aby uniknąć
manipulowania przy ładunku, właściwe organy państw członkowskich
dopilnowują, aby w dokumencie przewozowym odnotowano numery
seryjne plomb. Urzędnicy sprawdzają, czy plomby są nienaruszone i
czy numery seryjne odpowiadają informacjom w dokumencie
przewozowym.
2. Jeżeli usuwa się plomby, aby umożliwić inspekcję ładunku przed
jego przybyciem na miejsce przeznaczenia, urzędnicy zastępują
oryginalną plombę nową plombą, odnotowując informacje dotyczące
plomby w dokumencie przewozowym oraz podając przyczyny
usunięcia oryginalnej plomby.
Zasady ogólne
W trakcie wizytacji chłodni, rynków hurtowych i detalicznych,
restauracji lub wszelkich innych obiektów, w których przechowuje się
lub sprzedaje ryby po wyładunku, urzędnicy sprawdzają i uzupełniają
wszystkie właściwe pozycje wymienione w odpowiednim module
sprawozdania z inspekcji określonego w załączniku XXVII do
niniejszego rozporządzenia.
Dodatkowe metody i techniki
Poza pozycjami wymienionymi w załączniku XXVII państwa
członkowskie mogą stosować dostępne metody i techniki w celu
identyfikacji i zatwierdzania produktów rybołówstwa, ich źródła lub
pochodzenia oraz dostawców i statków łowczych lub jednostek
produkcyjnych.
Kontrola produktów rybołówstwa wycofanych z rynku
Urzędnicy sprawdzają, czy produkty rybołówstwa wycofane ze
sprzedaży zgodnie z art. 17 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 są
usuwane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr
2493/2001.
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Art. 113
ust. 1

ust. 2

Art. 114
ust. 1

Ogólne obowiązki operatorów
1. Wszyscy operatorzy podlegający jurysdykcji dowolnego państwa
członkowskiego mogą być poddawani inspekcji w odniesieniu do
swoich obowiązków na mocy przepisów wspólnej polityki
rybołówstwa.
2. Wszyscy operatorzy poddani inspekcji:
a)
udostępniają urzędnikom na żądanie niezbędne informacje i
dokumenty, w tym - jeżeli to możliwe - ich kopie lub
odpowiednie bazy danych, dotyczące działań połowowych, które
należy wypełniać i przechowywać w formie elektronicznej lub
papierowej zgodnie z przepisami wspólnej polityki rybołówstwa;
b)
umożliwiają dostęp do wszystkich części statków, obiektów oraz
wszelkich środków transportu, w tym statków powietrznych i
poduszkowców, wykorzystywanych w związku z działaniami
połowowymi i przetwórczymi lub mających z nimi związek;
c)
stale zapewniają bezpieczeństwo urzędnikom oraz czynnie
pomagają urzędnikom i współpracują z nimi podczas
wykonywania ich zadań związanych z inspekcją;
d)
nie
utrudniają
urzędnikom
prowadzącym
inspekcje
wykonywania obowiązków ani nie ingerują w nie, a także nie
próbują zastraszać tych urzędników, ani nie nakłaniają do
powyższych czynności innych osób;
e)
zapewniają - jeżeli to możliwe - odosobnione miejsce spotkań w
celu przekazywania informacji urzędnikom przez obserwatora
kontroli, o czym mowa w art. 95 ust. 2 niniejszego
rozporządzenia.
Obowiązki kapitana podczas inspekcji
1. Kapitan statku rybackiego poddawanego inspekcji lub jego
przedstawiciel:
a)
umożliwia urzędnikom bezpieczne i skuteczne wejście na statek
zgodnie z zasadami dobrej praktyki morskiej po wysłaniu
statkowi rybackiemu odpowiedniego sygnału przy użyciu
międzynarodowego kodu sygnałów lub po określeniu zamiaru
wejścia na statek drogą komunikacji radiowej przez statek lub
śmigłowiec przewożący urzędnika;
b)
zapewnia trap spełniający wymogi załącznika XXIX, aby
umożliwić bezpieczny i dogodny dostęp do dowolnego statku,
który wymaga wspięcia się na wysokość co najmniej 1,5 metra;
c)
umożliwia urzędnikom wykonywanie zadań związanych z
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Art. 118

Art. 118. 1.
Dokonujący
połowu organizmów morskich na
obszarach
morskich
Rzeczypospolitej Polskiej jest
obowiązany,
na
wezwanie
inspektora
rybołówstwa
morskiego umożliwić wykonanie
czynności kontrolnych, a w
szczególności:
1)
udzielić
niezbędnych
wyjaśnień;
2)
przedstawić do wglądu
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d)

e)
f)

g)

inspekcją, zapewniając wymaganą i zasadną pomoc;
umożliwia urzędnikom komunikowanie się z organami państwa
bandery, państwa nadbrzeżnego i państwa dokonującego
inspekcji;
ostrzega urzędników przed szczególnymi zagrożeniami dla
bezpieczeństwa występującymi na statkach rybackich;
zapewnia urzędnikom dostęp do wszystkich miejsc na statku,
wszystkich przetworzonych lub nieprzetworzonych połowów,
wszystkich narzędzi połowowych oraz wszystkich odpowiednich
informacji i dokumentów;
umożliwia urzędnikom bezpieczne zejście ze statku po
zakończeniu inspekcji.

ust. 2

2. Kapitanów nie obowiązuje wymóg ujawniania
informacji handlowych przez otwarte kanały radiowe.

wrażliwych

Art. 115
ust. 1

Wspólne przepisy dotyczące sprawozdań z inspekcji
1. Nie naruszając przepisów szczególnych przyjętych w ramach
regionalnych organizacji ds. rybołówstwa, sprawozdania z inspekcji, o
których mowa w art. 76 rozporządzenia w sprawie kontroli, obejmują

żądane dokumenty;
umożliwić
obejrzenie
złowionych
organizmów
morskich i posiadanych
narzędzi połowowych oraz
sprzętu używanego do
badań, a także pobranych w
trakcie badań próbek i
wykonanych analiz;
4)
umożliwić
dokonanie
wpisów
w
dzienniku
połowowym;
5)
umożliwić korzystanie ze
środków łączności;
6)
udzielić wszelkiej pomocy
niezbędnej
do
prawidłowego
przeprowadzenia kontroli.
2. Kapitan
statku
rybackiego
jest
obowiązany
udzielać
inspektorowi
rybołówstwa morskiego pomocy
w czasie wykonywania przez
niego czynności w zakresie
nadzoru nad przestrzeganiem
przepisów o rybołówstwie.
3. Czynności
kontrolne
wykonuje się w taki sposób, aby
w jak najmniejszym stopniu
zakłócić prowadzenie połowów.
3)
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ust. 2

ust. 3

właściwe informacje zawarte w odpowiednim module określonym w
załączniku XXVII. Urzędnicy wypełniają sprawozdania podczas
inspekcji lub możliwie najszybciej po jej zakończeniu.
2. Jeżeli w trakcie inspekcji stwierdzi się wyraźne naruszenie
przepisów, w sprawozdaniu z inspekcji uwzględnia się jego elementy
prawne i materialne wraz ze wszelkimi innymi informacjami
dotyczącymi naruszenia przepisów. Jeżeli w trakcie inspekcji stwierdzi
się kilka naruszeń przepisów, w sprawozdaniu z inspekcji odnotowuje
się odpowiednie elementy każdego naruszenia.
3. Na koniec inspekcji urzędnicy powiadamiają o swoich ustaleniach
osobę fizyczną odpowiedzialną za statek rybacki, pojazd, statek
powietrzny, poduszkowiec lub obiekt poddany inspekcji (operatora).
Operator ma możliwość przedstawienia uwag dotyczących inspekcji i
ustaleń dokonanych podczas inspekcji. Uwagi operatora odnotowuje
się w sprawozdaniu z inspekcji. Jeżeli urzędnicy nie posługują się tym
samym językiem co operator podany inspekcji, podejmują
odpowiednie działania, aby ich ustalenia były dla niego zrozumiałe.
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Art. 120

Art. 120. 1. Po zakończeniu
czynności kontrolnych inspektor
sporządza protokół, który zawiera
w szczególności:
1)
datę jego sporządzenia;
2)
imię
i
nazwisko
wykonującego
czynności
kontrolne;
3)
dane dotyczące podmiotu
kontrolowanego;
4)
oznaczenie
miejsca
kontroli, a w przypadku kontroli
statku rybackiego oznakę rybacką
tego statku;
5)
opis
czynności
kontrolnych;
6)
stwierdzone naruszenia
przepisów o rybołówstwie.
2. Protokół, o którym mowa w
ust. 1, podpisują inspektor oraz
podmiot kontrolowany albo inna
osoba
upoważniona
do
występowania w imieniu tego
podmiotu.
3. Podmiot, o którym mowa w
ust. 2, ma prawo wnieść
zastrzeżenia do treści protokołu w
terminie 7 dni od
dnia
przedłożenia mu protokołu do
podpisu.
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4. W protokole umieszcza się
informację o braku zastrzeżeń
albo
o
wniesionych
zastrzeżeniach lub o odmowie
podpisania protokołu.
5. W razie uwzględnienia
zastrzeżeń inspektor uzupełnia
protokół.
6. Odmowa podpisania protokołu
przez podmiot kontrolowany nie
stanowi przeszkody do podpisania
protokołu przez inspektora.
7. Protokół sporządza się w
dwóch egzemplarzach, z których
jeden przekazuje się podmiotowi
kontrolowanemu.
ust. 4

ust. 5

Art. 116
ust. 1

ust. 2

4. Jeżeli jest to konieczne, operator ma prawo do kontaktu ze swoim
przedstawicielem lub właściwymi organami państwa bandery, jeżeli
wystąpią poważne trudności ze zrozumieniem wyników inspekcji oraz
dotyczącego jej sprawozdania.
5. Format elektronicznego przekazywania, o którym mowa w art. 76
ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli, ustala się po konsultacjach
między państwami członkowskimi a Komisją.
Wypełnianie sprawozdań z inspekcji
1. Jeżeli sprawozdanie z inspekcji sporządza się ręcznie w formie
papierowej, jest ono wypełnione w sposób czytelny, nieścieralny i
wyraźny. Nie wymazuje się ani nie zmienia żadnego wpisu. Jeżeli w
sprawozdaniu sporządzonym ręcznie popełniono błąd, odpowiedni
urzędnik starannie przekreśla i parafuje błędny wpis.
2. Urzędnik odpowiedzialny za inspekcję podpisuje sprawozdanie.
Operatorowi umożliwia się podpisanie sprawozdania. Nie naruszając
przepisów prawa krajowego, podpis operatora stanowi potwierdzenie
sporządzenia sprawozdania i nie jest traktowany jako akceptacja jego
treści.
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Art. 120 ust.
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Art. 120. 1. Po zakończeniu
czynności kontrolnych inspektor
sporządza protokół, który zawiera
w szczególności:
1)
datę jego sporządzenia;
2)
imię
i
nazwisko
wykonującego
czynności
kontrolne;
3)
dane dotyczące podmiotu
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kontrolowanego;
4)
oznaczenie
miejsca
kontroli, a w przypadku kontroli
statku rybackiego oznakę rybacką
tego statku;
5)
opis
czynności
kontrolnych;
6)
stwierdzone naruszenia
przepisów o rybołówstwie.
2. Protokół, o którym mowa w
ust. 1, podpisują inspektor oraz
podmiot kontrolowany albo inna
osoba
upoważniona
do
występowania w imieniu tego
podmiotu.
3. Podmiot, o którym mowa w
ust. 2, ma prawo wnieść
zastrzeżenia do treści protokołu w
terminie 7 dni od
dnia
przedłożenia mu protokołu do
podpisu.
4. W protokole umieszcza się
informację o braku zastrzeżeń
albo
o
wniesionych
zastrzeżeniach lub o odmowie
podpisania protokołu.
5. W razie uwzględnienia
zastrzeżeń inspektor uzupełnia
protokół.
6. Odmowa podpisania protokołu
przez podmiot kontrolowany nie
stanowi przeszkody do podpisania
protokołu przez inspektora.
7. Protokół sporządza się w
dwóch egzemplarzach, z których
jeden przekazuje się podmiotowi
kontrolowanemu.
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ust. 3

3. Urzędnicy mogą sporządzać sprawozdania z inspekcji, o których
mowa w art. 115 niniejszego rozporządzenia, w formie elektronicznej.

Art. 117

Kopia sprawozdania z inspekcji
Operatorowi przesyła się kopię sprawozdania z inspekcji, o którym
mowa w art. 116 niniejszego rozporządzenia, nie później niż 15 dni
roboczych po zakończeniu inspekcji i zgodnie z prawem krajowym
państwa członkowskiego, którego suwerenności lub jurysdykcji
podlega miejsce przeprowadzenia inspekcji. W przypadku stwierdzenia
naruszenia przepisów ujawnienie sprawozdania podlega przepisom
prawnym dotyczącym ujawniania informacji, które obowiązują w
odnośnym państwie członkowskim.
Elektroniczna baza danych
1. W swoich krajowych programach kontroli państwa członkowskie
uwzględniają procedury rejestracji przez urzędników sprawozdań z
inspekcji w formie papierowej lub elektronicznej. Sprawozdania te są
umieszczane w elektronicznej bazie danych, o której mowa w art. 78
rozporządzenia w sprawie kontroli, i zapewniają funkcje, o których
mowa w pkt 2 załącznika XXIV do niniejszego rozporządzenia.
Minimum informacji zawartych w elektronicznej bazie danych
stanowią pozycje uzupełnione zgodnie z art. 115 ust. 1 niniejszego
rozporządzenia i określone w załączniku XXVII jako obowiązkowe.
Sprawozdania z inspekcji w formie papierowej również zeskanowuje
się do bazy danych.
2. Baza danych jest dostępna dla Komisji i wyznaczonego przez nią
organu zgodnie z procedurami określonymi w art. 114, 115 i 116
rozporządzenia w sprawie kontroli. Odpowiednie dane w bazie danych
są również dostępne dla innych państw członkowskich w związku ze
wspólnym planem rozmieszczenia.
3. Dane ze sprawozdań z inspekcji przechowuje się w bazie danych
przez co najmniej trzy lata.

Art. 118
ust. 1

ust. 2

ust. 3

Art. 119
ust. 1

Zgłaszanie inspektorów unijnych
1. W ciągu trzech miesięcy po wejściu w życie niniejszego
rozporządzenia państwa członkowskie oraz Europejska Agencja
Kontroli Rybołówstwa zgłaszają Komisji drogą elektroniczną imiona i
nazwiska swoich urzędników, których należy ująć w wykazie
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inspektorów unijnych, o którym mowa w art. 79 rozporządzenia w
sprawie kontroli.
ust. 2

Art. 120
ust. 1

ust. 2

ust. 3
Art. 121

Art. 122
ust. 1

2. Urzędnicy, których należy ująć w wykazie:
a)
mają duże doświadczenie w dziedzinie kontroli i inspekcji
rybołówstwa;
b)
posiadają dogłębną wiedzę na temat prawodawstwa Unii
Europejskiej dotyczącego rybołówstwa;
c)
doskonale władają jednym z języków urzędowych Unii
Europejskiej, a drugim z tych języków w sposób zadowalający;
d)
są odpowiednio sprawni fizycznie, by wykonywać swoje
obowiązki;
e)
w odpowiednich przypadkach przeszli podstawowe szkolenie w
zakresie bezpieczeństwa na morzu.
Wykaz inspektorów unijnych
1. Na podstawie zgłoszeń państw członkowskich i Europejskiej
Agencji Kontroli Rybołówstwa Komisja przyjmuje wykaz inspektorów
unijnych sześć miesięcy po wejściu w życie niniejszego
rozporządzenia.
2. Po sporządzeniu wstępnego wykazu państwa członkowskie oraz
Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa zgłaszają Komisji do
października każdego roku wszelkie zmiany, jakie pragną wprowadzić
w wykazie na następny rok kalendarzowy. Komisja wprowadza
odpowiednie zmiany w wykazie do dnia 31 grudnia każdego roku.
3. Wykaz oraz wprowadzone w nim zmiany publikuje się na oficjalnej
stronie internetowej Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa.
Przekazywanie wykazu inspektorów unijnych regionalnym
organizacjom ds. rybołówstwa
Wyznaczony przez Komisję organ przekazuje sekretariatowi
regionalnej organizacji ds. rybołówstwa wykaz inspektorów unijnych,
którzy mają przeprowadzać inspekcje w ramach tej organizacji.
Uprawnienia i obowiązki inspektorów unijnych
1. Wypełniając swoje zadania, inspektorzy unijni przestrzegają prawa
Unii Europejskiej oraz - w takim zakresie, w jakim ma ono
zastosowanie - prawa krajowego państwa członkowskiego, w którym
przeprowadza się inspekcję, lub - jeżeli inspekcję przeprowadza się
poza wodami UE - prawa krajowego państwa członkowskiego bandery
statku rybackiego poddanego inspekcji oraz odpowiednich przepisów
międzynarodowych.
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ust. 2

ust. 3

2. Inspektorzy unijni okazują legitymację służbową, potwierdzającą ich
tożsamość i uprawnienia. W tym celu Komisja lub Europejska Agencja
Kontroli Rybołówstwa wydaje im dokument potwierdzający ich
tożsamość i uprawnienia.
3. Państwa
członkowskie
ułatwiają
inspektorom
unijnym
wykonywanie obowiązków i udzielają im pomocy potrzebnej do
wypełniania ich zadań.

ust. 4

4. Właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić
inspektorom unijnym na to, aby pomagali inspektorom krajowym w
wypełnianiu ich obowiązków.

ust. 5

5. Artykuły 113 i 114 niniejszego rozporządzenia stosuje się
odpowiednio.

Art. 123
ust. 1

Sprawozdania
1. Inspektorzy unijni przedkładają dzienne podsumowanie działań
inspekcyjnych, obejmujące rodzaj przeprowadzonej inspekcji oraz
nazwę i numer identyfikacyjny każdego statku rybackiego lub
jednostki poddanych inspekcji, właściwym organom państwa
członkowskiego, na którego wodach przeprowadzono inspekcję, lub jeżeli inspekcję przeprowadzono poza wodami UE - państwu
członkowskiemu bandery statku rybackiego UE poddanego inspekcji
oraz Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa.
2. Jeżeli w trakcie inspekcji inspektorzy unijni stwierdzą naruszenie
przepisów, niezwłocznie przedkładają skrócone sprawozdanie z
inspekcji właściwym organom nadbrzeżnego państwa członkowskiego
lub - jeżeli inspekcję przeprowadzono poza wodami UE - właściwym
organom państwa członkowskiego bandery statku rybackiego
poddanego inspekcji oraz Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa.
Takie skrócone sprawozdanie z inspekcji zawiera co najmniej datę i
miejsce inspekcji, dane identyfikacyjne jednostki inspekcyjnej, dane
identyfikacyjne przedmiotu inspekcji oraz rodzaj stwierdzonego
naruszenia przepisów.
3. Inspektorzy unijni przedkładają kopię pełnego sprawozdania z
inspekcji, w którym uzupełniono właściwe pozycje określone w
odpowiednim module inspekcji w sprawozdaniu z inspekcji w
załączniku XXVII, właściwym organom państwa członkowskiego
bandery statku rybackiego lub jednostki poddanych inspekcji oraz

ust. 2

ust. 3
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Przepis
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ust. 4

Art. 124
ust. 1

ust. 2

ust. 3

Art. 125

właściwym organom państwa członkowskiego, na którego wodach
przeprowadzono inspekcję, w ciągu siedmiu dni od daty inspekcji.
Jeżeli inspektorzy unijni stwierdzili naruszenie przepisów, kopię
pełnego sprawozdania z inspekcji przesyła się również Europejskiej
Agencji Kontroli Rybołówstwa.
4. Sprawozdania dzienne i sprawozdania z inspekcji, o których mowa
w niniejszym artykule, przesyła się Komisji na jej żądanie.
Działania następcze w związku ze sprawozdaniami
1. Państwa członkowskie podejmują działania w związku ze
sprawozdaniami przedłożonymi przez inspektorów unijnych zgodnie z
art. 123 niniejszego rozporządzenia w taki sam sposób, w jaki
podejmują działania w związku ze sprawozdaniami własnych
urzędników.
2. Państwo członkowskie, które wyznaczyło inspektora unijnego, lub w odpowiednich przypadkach - Komisja lub Europejska Agencja
Kontroli Rybołówstwa współpracują z państwem członkowskim, które
podejmuje działania w związku ze sprawozdaniem przedłożonym przez
inspektora unijnego, w celu ułatwienia postępowania sądowego i
administracyjnego.
3. Na żądanie inspektor unijny uczestniczy i przedstawia dowody w
postępowaniu w sprawie naruszenia przepisów wszczętym przez
dowolne państwo członkowskie.
Ustanowienie i działanie systemu punktów za poważne naruszenia
przepisów
Każde państwo członkowskie wyznacza właściwe organy krajowe,
które odpowiadają za:
a)
ustanowienie systemu przyznawania punktów za poważne
naruszenia przepisów, o którym mowa w art. 92 ust. 1
rozporządzenia w sprawie kontroli;
b)
przyznawanie odpowiedniej liczby punktów właścicielowi
licencji połowowej;
c)
przenoszenie przyznanych punktów na każdego przyszłego
właściciela licencji połowowej dla danego statku rybackiego,
który został sprzedany, przekazany lub w inny sposób zmienił
właściciela;
d)
prowadzenie odpowiednich rejestrów punktów przypisanych
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wprost
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Przepis
stosowany
wprost
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Przepis
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wprost

N
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stosowany
wprost
T

Art. 114 ust.
1 pkt 2-4
Art. 87 ust. 2

Art. 114. 1.
Okręgowy
inspektor
rybołówstwa
morskiego:
1)
sprawuje
nadzór
nad
przestrzeganiem przepisów
o rybołówstwie morskim i
o
organizacji
rynku
rybnego, w tym:
a)
wykonuje kontrole, a
także inspekcje, o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1224/2009
oraz
rozporządzeniu
nr
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każdemu właścicielowi licencji połowowej lub przeniesionych
na właściciela każdej licencji połowowej.

1005/2008,
w
przypadku
przywozu produktów
rybołówstwa drogą
morską
realizuje
obowiązki państwa
członkowskiego Unii
Europejskiej,
o
których mowa w
rozporządzeniu
nr
1005/2008;
dokonuje
oceny
wagi
naruszeń przepisów WPR
w ramach wspólnotowego
systemu kontroli;
nakłada kary pieniężne za
naruszenia przepisów o
rybołówstwie morskim oraz
o
organizacji
rynku
rybnego;
przyznaje
punkty
za
poważne naruszenia;
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 7 ust.
2 i 3 rozporządzenia nr
404/2011;
poświadcza dokumenty, o
których mowa w art. 14 ust.
5 lub 6;
wykonuje
obowiązki
państwa członkowskiego
Unii
Europejskiej
w
zakresie:
a)
przyjęcia deklaracji,
o której mowa w
art. 8 ust. 1
rozporządzenia nr
1005/2008,
i
przekazywania jej
b)

2)

3)

4)
5)

6)

7)
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ministrowi
właściwemu
do
spraw rybołówstwa,
b)
weryfikacji mocy
silników zgodnie z art. 41
rozporządzenia
nr
1224/2009
– za
pośrednictwem
inspektorów rybołówstwa
morskiego.
2. Okręgowy
inspektor
rybołówstwa
morskiego
przechowuje
dokumenty,
o
których mowa w ust. 1 pkt 7,
przez okres trzech lat.
3. Okręgowi
inspektorzy
rybołówstwa morskiego przy
realizacji
swoich
zadań
współdziałają z organami i
jednostkami
organizacyjnymi
Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych,
Służby
Celnej,
Inspekcji
Handlowej,
Inspekcji
Weterynaryjnej,
Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej
Straży Rybackiej, Społecznej
Straży
Rybackiej,
Straży
Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Policji, kontroli
skarbowej oraz ze strażami
gminnymi,
wojewódzkimi
inspektoratami
ochrony
środowiska,
podmiotami
zarządzającymi
portami
i
przystaniami morskimi i z
terenowymi
organami
administracji
morskiej
z
uwzględnieniem właściwości i
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kompetencji tych organów
jednostek organizacyjnych.
Art. 126
ust. 1

Przyznawanie punktów
1. Właściwy organ państwa członkowskiego bandery przyznaje
właścicielowi licencji połowowej dla danego statku rybackiego liczbę
punktów za poważne naruszenia przepisów zgodnie z załącznikiem
XXX.

T

Art. 86 ust. 1
i2

i

Okręgowy
Art. 86. 1.
inspektor rybołówstwa morskiego
przyznaje, w drodze decyzji, na
dany statek rybacki armatorowi
tego
statku
wykonującemu
rybołówstwo komercyjne punkty,
o których mowa w art. 126 ust. 1
rozporządzenia nr 404/2011, za
poważne naruszenia przepisów
WPR, o których mowa w art. 42
ust. 1 lit. a rozporządzenia nr
1005/2008,
zwane
dalej
„punktami
za
poważne
naruszenia”.
2. Punkty za poważne
naruszenia
przyznaje
się
armatorowi statku rybackiego w
liczbie określonej w załączniku
XXX do rozporządzenia nr
404/2011.
3. W przypadku gdy
podmiotem, o którym mowa w
art. 92 ust. 2 rozporządzenia nr
1224/2009, jest kapitan statku
rybackiego, okręgowy inspektor
rybołówstwa
morskiego
przyznaje, w drodze decyzji,
punkty za poważne naruszenia
również temu kapitanowi.
4. Punkty za poważne
naruszenia
przyznaje
się
kapitanowi statku rybackiego w
liczbie określonej w załączniku
XXX do rozporządzenia nr
404/2011.
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5. W decyzjach, o których
mowa w ust. 1 i 3, rozstrzyga się
również o wymierzeniu kary
pieniężnej za poważne naruszenia
przepisów WPR.
6. Decyzjom, o których
mowa w ust. 1 i 3, w części
dotyczącej przyznania punktów za
poważne naruszenia, nadaje się
rygor
natychmiastowej
wykonalności.
7. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa, mając na
uwadze
art.
3
ust.
2
rozporządzenia nr 1005/2008,
powtarzalność
naruszeń
przepisów WPR, ich wpływ na
stan żywych zasobów morza i
ekosystemu morskiego, osiągnięte
korzyści finansowe powstałe w
wyniku naruszeń i ich społeczną
szkodliwość określi, w drodze
rozporządzenia
kryteria,
na
podstawie których okręgowy
inspektor rybołówstwa morskiego
będzie dokonywał oceny wagi
stwierdzonego
naruszenia
przepisów WPR, w celu ustalenia,
czy naruszenie ma poważny
charakter.
ust. 2

ust. 3

2. Jeżeli w odniesieniu do tej samej osoby fizycznej lub prawnej
będącej właścicielem licencji wykryto co najmniej dwa poważne
naruszenia przepisów w trakcie jednej inspekcji, za każde z nich
właścicielowi licencji połowowej, o którym mowa w ust. 1, przyznaje
się punkty, przy czym łączna liczba punktów wynosi maksymalnie 12.
3. Właściciela licencji połowowej powiadamia się o przyznaniu mu
punktów.

N
Przepis
stosowany
wprost
N
Przepis
stosowany
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wprost

ust. 4

4. Punkty przypisuje się właścicielowi licencji połowowej w dniu
określonym w decyzji o ich przyznaniu. Państwa członkowskie
dopilnowują, aby stosowanie przepisów krajowych dotyczących
skutków
zawieszających
postępowania
wyjaśniającego
nie
powodowały, że system punktów jest nieskuteczny.

T

Art. 86 ust. 5

Art. 86. 1.
Okręgowy
inspektor rybołówstwa morskiego
przyznaje, w drodze decyzji, na
dany statek rybacki armatorowi
tego
statku
wykonującemu
rybołówstwo komercyjne punkty,
o których mowa w art. 126 ust. 1
rozporządzenia nr 404/2011, za
poważne naruszenia przepisów
WPR, o których mowa w art. 42
ust. 1 lit. a rozporządzenia nr
1005/2008,
zwane
dalej
„punktami
za
poważne
naruszenia”.
2. Punkty za poważne
naruszenia
przyznaje
się
armatorowi statku rybackiego w
liczbie określonej w załączniku
XXX do rozporządzenia nr
404/2011.
3. W przypadku gdy
podmiotem, o którym mowa w
art. 92 ust. 2 rozporządzenia nr
1224/2009, jest kapitan statku
rybackiego, okręgowy inspektor
rybołówstwa
morskiego
przyznaje, w drodze decyzji,
punkty za poważne naruszenia
również temu kapitanowi.
4. Punkty za poważne
naruszenia
przyznaje
się
kapitanowi statku rybackiego w
liczbie określonej w załączniku
XXX do rozporządzenia nr
404/2011.
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5. W decyzjach, o których
mowa w ust. 1 i 3, rozstrzyga się
również o wymierzeniu kary
pieniężnej za poważne naruszenia
przepisów WPR.
6. Decyzjom, o których
mowa w ust. 1 i 3, w części
dotyczącej przyznania punktów za
poważne naruszenia, nadaje się
rygor
natychmiastowej
wykonalności.
7. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa, mając na
uwadze
art.
3
ust.
2
rozporządzenia nr 1005/2008,
powtarzalność
naruszeń
przepisów WPR, ich wpływ na
stan żywych zasobów morza i
ekosystemu morskiego, osiągnięte
korzyści finansowe powstałe w
wyniku naruszeń i ich społeczną
szkodliwość określi, w drodze
rozporządzenia
kryteria,
na
podstawie których okręgowy
inspektor rybołówstwa morskiego
będzie dokonywał oceny wagi
stwierdzonego
naruszenia
przepisów WPR, w celu ustalenia,
czy naruszenie ma poważny
charakter.
ust. 5

5. Jeżeli poważne naruszenie przepisów zostanie stwierdzone w
państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie bandery,
punkty przyznają właściwe organy państwa członkowskiego bandery, o
których mowa w art. 125 niniejszego rozporządzenia, po
powiadomieniu na mocy art. 89 ust. 4 rozporządzenia w sprawie
kontroli.

N
Przepis
stosowany
wprost
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Art. 127

Art. 128

Art. 129
ust. 1

ust. 2

Powiadamianie o decyzjach
Jeżeli organ wyznaczony zgodnie z art. 125 niniejszego rozporządzenia
nie jest jednym organem, o którym mowa w art. 5 ust. 5
rozporządzenia w sprawie kontroli, jeden organ jest informowany o
wszelkich decyzjach podjętych na podstawie niniejszego tytułu.
Przeniesienie prawa własności
Jeżeli statek rybacki został wystawiony na sprzedaż lub jest objęty
innym rodzajem przeniesienia prawa własności, właściciel licencji
połowowej informuje każdego potencjalnego przyszłego właściciela
licencji połowowej o liczbie punktów, które są mu nadal przypisane, za
pomocą poświadczonej kopii uzyskanej od właściwych organów.
Zawieszenie i cofnięcie na stałe licencji połowowej
1. Zgromadzenie 18, 36, 54 i 72 punktów przez właściciela licencji
połowowej automatycznie powoduje odpowiednio pierwsze, drugie,
trzecie i czwarte zawieszenie licencji połowowej na odpowiednie
okresy, o których mowa w art. 92 ust. 3 rozporządzenia w sprawie
kontroli.

N
Przepis
stosowany
wprost

T

Art. 36

2. Zgromadzenie 90 punktów przez właściciela licencji połowowej
automatycznie powoduje cofnięcie na stałe licencji połowowej.

T

Art. 37 ust. 1
pkt 1

N
Przepis
stosowany
wprost

Art. 36. 1.
Minister
właściwy do spraw rybołówstwa
zawiesza, w drodze decyzji,
licencję na czas określony w art.
92 ust. 3 rozporządzenia nr
1224/2009, jeżeli armatorowi
statku rybackiego, na który
wydano tę licencję, przyznano
liczbę punktów, o której mowa w
art. 129 ust. 1 rozporządzenia nr
404/2011, za poważne naruszenia
przepisów WPR, o których mowa
w art. 42 ust. 1 lit. a
rozporządzenia nr 1005/2008.
2. Okres
zawieszenia
licencji po raz pierwszy, o którym
mowa w art. 92 ust. 3 zdanie
pierwsze
rozporządzenia
nr
1224/2009, wynosi 2 miesiące.
Minister
Art. 37. 1.
właściwy do spraw rybołówstwa
cofa, w drodze decyzji, licencję
w przypadku:
1)
o którym mowa w art. 92
ust. 3 zdanie trzecie
rozporządzenia
nr
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1224/2009 lub w art. 129
ust. 2 rozporządzenia nr
404/2011;
2)
gdy dane dotyczące statku
rybackiego określone w
licencji są niezgodne ze
stanem
faktycznym,
a
właściciel tego statku nie
złożył wniosku o dokonanie
zmiany wpisu w rejestrze w
terminie, o którym mowa w
art. 16 ust. 2;
3)
odmowy dokonania zmiany
wpisu w rejestrze na
podstawie art. 18;
4)
wydania decyzji o uznaniu
statku
rybackiego
za
wycofany z wykonywania
rybołówstwa
komercyjnego, o której
mowa w art. 19 ust. 1.
licencji
2. Cofnięcie
powoduje wygaśnięcie z mocy
prawa specjalnego zezwolenia
połowowego.
Art. 130
ust. 1

ust. 2

Działania następcze w związku z zawieszeniem i cofnięciem na
stałe licencji połowowej
1. Jeżeli licencję połowową zawieszono lub cofnięto na stałe zgodnie z
art. 129 niniejszego rozporządzenia, właściwe organy państwa
członkowskiego bandery bezzwłocznie informują właściciela licencji
połowowej, że licencję połowową zawieszono lub cofnięto na stałe.
2. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, właściciel licencji
połowowej dopilnowuje, aby natychmiast wstrzymano wszystkie
działania połowowe odnośnego statku rybackiego. Właściciel licencji
połowowej dopilnowuje, aby statek ten natychmiast udał się do portu
macierzystego lub portu wskazanego przez właściwe organy państwa
członkowskiego bandery. Podczas tego rejsu narzędzia połowowe są
związane i złożone zgodnie z art. 47 rozporządzenia w sprawie

N
Przepis
stosowany
wprost

N
Przepis
stosowany
wprost
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Art. 131
ust. 1

ust. 2

ust. 3

Art. 132
ust. 1

ust. 2

Art. 133
ust. 1

kontroli. Właściciel licencji połowowej dopilnowuje, aby z wszelkim
połowem na statku rybackim postąpiono zgodnie z instrukcjami
właściwych organów państwa członkowskiego bandery.
Wykreślanie licencji połowowych z odpowiednich wykazów
1. Jeżeli licencję połowową zawieszono lub cofnięto na stałe zgodnie z
art. 129 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia, statek rybacki, którego
dotyczy zawieszona lub cofnięta na stałe licencja połowowa, określa
się w rejestrze krajowym, o którym mowa w art. 15 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, jako statek nieposiadający licencji
połowowej. Taki statek rybacki określa się również w powyższy
sposób w rejestrze floty rybackiej UE, o którym mowa w art. 15 ust. 3
rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.
2. Cofnięcie na stałe licencji połowowej zgodnie z art. 129 ust. 2
niniejszego rozporządzenia nie wpływa na poziomy odniesienia
państwa członkowskiego bandery wydającego licencję połowową, o
których mowa w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.
3. Właściwe organy państw członkowskich natychmiast aktualizują
wykaz, o którym mowa w art. 116 ust. 1 lit. d) rozporządzenia w
sprawie kontroli, podając wszystkie przyznane punkty i wynikające z
nich zawieszenia i cofnięcia na stałe licencji połowowych, w tym
termin rozpoczęcia oraz okres obowiązywania zawieszeń i cofnięć.
Nielegalne połowy w okresie zawieszenia lub po cofnięciu na stałe
licencji połowowej
1. Jeżeli statek rybacki, którego licencję połowową zawieszono lub
cofnięto na stałe zgodnie z art. 129 niniejszego rozporządzenia,
prowadzi działania połowowe w okresie zawieszenia lub po cofnięciu
na stałe licencji połowowej, właściwe organy podejmują
natychmiastowe środki egzekucyjne zgodnie z art. 91 rozporządzenia
w sprawie kontroli.
2. Statek rybacki, o którym mowa w ust. 1, może w odpowiednich
przypadkach zostać wpisany do unijnego wykazu statków NNN
zgodnie z art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008.
Anulowanie punktów
1. Jeżeli licencję połowową zawieszono zgodnie z art. 129 niniejszego
rozporządzenia, punkty, na podstawie których zawieszono licencję
połowową, nie zostają anulowane. Wszelkie nowe punkty przyznawane
właścicielowi licencji połowowej dodaje się do przyznanych już
punktów do celów art. 129 niniejszego rozporządzenia.
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ust. 2

ust. 3

ust. 4

Art. 134

2. W celu stosowania art. 92 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli,
jeżeli punkty anulowano zgodnie z art. 92 ust. 4 rozporządzenia w
sprawie kontroli, właściciela licencji połowowej traktuje się tak, jakby
jego licencji połowowej nie zawieszono zgodnie z art. 129 niniejszego
rozporządzenia.
3. Pod warunkiem, że łączna liczba punktów przyznanych
właścicielowi licencji połowowej dla danego statku rybackiego
przekracza dwa, dwa punkty zostają anulowane, jeżeli:
a)
statek rybacki, który wykorzystano do naruszenia przepisów, z
powodu którego przyznano punkty, stosuje następnie VMS lub
rejestruje i przekazuje następnie dane z dziennika połowowego,
deklaracji przeładunkowych i wyładunkowych, nie będąc
prawnie zobowiązanym do stosowania tych technologii; lub
b)
po przyznaniu punktów właściciel licencji połowowej
dobrowolnie zgłasza się do udziału w działaniach naukowych na
rzecz poprawy selektywności narzędzi połowowych; lub
c)
właściciel licencji połowowej jest członkiem organizacji
producentów i zaakceptował plan połowowy przyjęty przez
organizację producentów w roku następującym po przyznaniu
punktów, zakładający zmniejszenie uprawnień do połowów o 10
% w przypadku właściciela licencji połowowej; lub
d)
właściciel licencji połowowej podejmuje połowy objęte
programem oznakowania ekologicznego, którego celem jest
certyfikacja i promocja oznakowań produktów z właściwie
zarządzanych połowów morskich oraz badanie kwestii
związanych
ze
zrównoważoną
eksploatacją
zasobów
rybołówstwa.
W każdym trzyletnim okresie od daty ostatniego poważnego
naruszenia przepisów właściciel licencji połowowej może tylko raz
skorzystać z jednej z możliwości opisanych w lit. a), b), c) lub d), aby
zmniejszyć liczbę przyznanych mu punktów, pod warunkiem, że takie
zmniejszenie nie prowadzi do anulowania wszystkich punktów
przypisanych licencji połowowej.
4. Jeżeli punkty anulowano zgodnie z ust. 3, właściciela licencji
połowowej informuje się o tym anulowaniu. Właściciela licencji
połowowej informuje się również o pozostałej liczbie punktów.
System punktów dotyczący kapitanów statków rybackich
Po sześciu miesiącach od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego
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tytułu państwa członkowskie powiadamiają Komisję o krajowych
systemach punktów dotyczących kapitanów, o których mowa w art. 92
ust. 6 rozporządzenia w sprawie kontroli.

naruszenia
przepisów
Wspólnej
Polityki
Rybołówstw
a

przyznaje, w drodze decyzji, na
dany statek rybacki armatorowi
tego
statku
wykonującemu
rybołówstwo komercyjne punkty,
o których mowa w art. 126 ust. 1
rozporządzenia nr 404/2011, za
poważne naruszenia przepisów
WPR, o których mowa w art. 42
ust. 1 lit. a rozporządzenia nr
1005/2008,
zwane
dalej
„punktami
za
poważne
naruszenia”.
2. Punkty za poważne
naruszenia
przyznaje
się
armatorowi statku rybackiego w
liczbie określonej w załączniku
XXX do rozporządzenia nr
404/2011.
3. W przypadku gdy
podmiotem, o którym mowa w
art. 92 ust. 2 rozporządzenia nr
1224/2009, jest kapitan statku
rybackiego, okręgowy inspektor
rybołówstwa
morskiego
przyznaje, w drodze decyzji,
punkty za poważne naruszenia
również temu kapitanowi.
4. Punkty za poważne
naruszenia
przyznaje
się
kapitanowi statku rybackiego w
liczbie określonej w załączniku
XXX do rozporządzenia nr
404/2011.
5. W decyzjach, o których
mowa w ust. 1 i 3, rozstrzyga się
również o wymierzeniu kary
pieniężnej za poważne naruszenia
przepisów WPR.
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6. Decyzjom, o których
mowa w ust. 1 i 3, w części
dotyczącej przyznania punktów za
poważne naruszenia, nadaje się
rygor
natychmiastowej
wykonalności.
7. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa, mając na
uwadze
art.
3
ust.
2
rozporządzenia nr 1005/2008,
powtarzalność
naruszeń
przepisów WPR, ich wpływ na
stan żywych zasobów morza i
ekosystemu morskiego, osiągnięte
korzyści finansowe powstałe w
wyniku naruszeń i ich społeczną
szkodliwość określi, w drodze
rozporządzenia
kryteria,
na
podstawie których okręgowy
inspektor rybołówstwa morskiego
będzie dokonywał oceny wagi
stwierdzonego
naruszenia
przepisów WPR, w celu ustalenia,
czy naruszenie ma poważny
charakter.
Art. 135

Definicja
Do celów niniejszego rozdziału stosuje się następujące definicje:
1)
"płatność" oznacza dowolny wkład finansowy, który Komisja
wypłaca po złożeniu przez państwo członkowskie wniosku o
płatność w trakcie lub po zakończeniu realizacji programu
operacyjnego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 lub
projektu objętego art. 8 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 861/2006;
2)
"wstrzymanie" oznacza wstrzymanie biegu terminu płatności;
3)
"zawieszenie" oznacza zawieszenie płatności na mocy
indywidualnych wniosków o płatność, o którym mowa w art.
103 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli;
4)
"anulowanie" oznacza anulowanie całości lub części
zawieszonego wkładu unijnego w program operacyjny na mocy
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rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 lub konkretny projekt objęty
art. 8 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 861/2006.
Art. 136
ust. 1

ust. 2

ust. 3

ust. 4

Art. 137
ust. 1

Wstrzymanie biegu terminu płatności
1. Bieg terminu płatności może zostać wstrzymany przez
delegowanego
urzędnika
zatwierdzającego
określonego
w
rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(35) na okres
nieprzekraczający sześciu miesięcy, jeżeli:
a)
stwierdzono nieprzestrzeganie przepisów WPRyb; lub
b)
delegowany urzędnik zatwierdzający musi przeprowadzić
dodatkowe weryfikacje w związku z ustaleniami, które wskazują
na braki w systemie kontroli państwa członkowskiego lub na
nieprzestrzeganie przepisów WPRyb w trakcie połowów i
związanych z nimi działań.
2. Odnośne państwo członkowskie jest powiadamiane na piśmie
zgodnie z art. 103 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli o
przyczynach wstrzymania biegu terminu płatności. W ciągu miesiąca
od otrzymania wspomnianego pisma Komisja zwróci się do państwa
członkowskiego o zgłoszenie podjętych działań naprawczych lub o
informacje dotyczące pomocy finansowej przyznanej na działania
związane z połowami, których dotyczy nieprzestrzeganie przepisów,
zgodnie z załącznikiem XXXI do niniejszego rozporządzenia.
3. Jeżeli państwo członkowskie nie odpowie na wniosek Komisji w
okresie wspomnianym w ust. 2 lub jeżeli odpowiedź nie będzie
zadowalająca, Komisja może wysyłać upomnienie przedłużające ten
okres najwyżej o dodatkowe 15 dni.
4. Wstrzymanie ulega zakończeniu, kiedy państwo członkowskie
wykaże w swojej odpowiedzi, że podjęło działania naprawcze, aby
zapewnić przestrzeganie przepisów WPRyb, lub wykaże, że ustalenia,
które wskazują na braki w systemie kontroli państwa członkowskiego
lub na nieprzestrzeganie przepisów WPRyb w trakcie połowów i
związanych z nimi działań, są nieuzasadnione.
Zawieszenie płatności
1. Jeżeli odnośne państwo członkowskie nie odpowie na wniosek
Komisji w okresie wspomnianym w art. 136 niniejszego
rozporządzenia lub jeżeli odpowiedź nie będzie zadowalająca, na
podstawie informacji dostępnych w tym czasie Komisja może przyjąć
decyzję o zawieszeniu całości lub części płatności unijnej pomocy
finansowej dla tego państwa członkowskiego (zwaną dalej "decyzją o
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zawieszeniu"), o której mowa w art. 103 ust. 1 rozporządzenia w
sprawie kontroli.
ust. 2

ust. 3

Art. 138
ust. 1

ust. 2

ust. 3

ust. 4

ust. 5

2. W decyzji o zawieszeniu opisuje się zwięźle odpowiednie fakty i
przepisy prawne, przedstawia się ocenę Komisji dotyczącą warunków,
o których mowa w art. 103 ust. 1 i 6 rozporządzenia w sprawie
kontroli, oraz określa się, jaka część płatności zostaje zawieszona. W
decyzji o zawieszeniu wzywa się odnośne państwo członkowskie do
podjęcia działań naprawczych w przewidzianym terminie, który nie
przekracza sześciu miesięcy.
3. Kwotę płatności, która zostaje zawieszona, oblicza się, stosując
wskaźnik przyjęty z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 103
ust. 5 rozporządzenia w sprawie kontroli.
Anulowanie pomocy finansowej
1. Jeżeli w trakcie okresu zawieszenia państwo członkowskie nadal nie
wykaże, że poprawiło sytuację, która doprowadziła do przyjęcia
decyzji o zawieszeniu, o czym mowa w art. 103 ust. 2 rozporządzenia
w sprawie kontroli, Komisja może poinformować je o zamiarze
przyjęcia decyzji o anulowaniu. Artykuł 136 ust. 2 i 3 niniejszego
rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
2. Jeżeli dane państwo członkowskie nie odpowie na wniosek Komisji,
o którym mowa w ust. 1, lub jeżeli odpowiedź nie będzie
zadowalająca, na podstawie informacji dostępnych w tym czasie
Komisja może przyjąć decyzję o anulowaniu całości lub części
zawieszonych płatności dla tego państwa członkowskiego.
3. Decyzja o anulowaniu, o której mowa w ust. 2, może obejmować
odzyskanie części lub całości zaliczki, jeżeli została ona już wypłacona
na poczet wkładu finansowego w odniesieniu do projektów objętych
art. 8 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 861/2006, dla których zawieszono
płatności.
4. Kwoty zawieszonych płatności, które zostają anulowane, oblicza się,
stosując wskaźnik przyjęty z uwzględnieniem kryteriów określonych w
art. 103 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kontroli.
5. Kwotę zaliczki na poczet wkładu finansowego objętą odzyskaniem
w odniesieniu do projektów, dla których zawieszono płatności, zwraca
się Komisji w ramach procedury odzyskania należności określonej w
art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 861/2006 oraz art. 72
rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002.
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Art. 139
ust. 1

ust. 2

ust. 3

Art. 140

Art. 141
ust. 1

ust. 2

Przepisy ogólne dotyczące odliczania uprawnień do połowów z
powodu ich przekroczenia
1. Wielkość przekroczenia uprawnień do połowów w odniesieniu do
dostępnych kwot i nakładu połowowego ustalonych na dany okres, o
którym to przekroczeniu mowa w art. 105 ust. 1 i art. 106 ust. 1
rozporządzenia w sprawie kontroli, określa się na podstawie danych
liczbowych dostępnych piętnastego dnia drugiego miesiąca po upływie
okresu objętego regulacją.
2. Wielkość przekroczenia uprawnień do połowów określa się w
odniesieniu do uprawnień do połowów dostępnych na końcu każdego
danego okresu dla danego państwa członkowskiego, uwzględniając
wymiany uprawnień do połowów zgodnie z art. 20 ust. 5
rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, przeniesienia kwot zgodnie z art. 4
ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96(36), ponowny przydział
dostępnych uprawnień do połowów zgodnie z art. 37 rozporządzenia w
sprawie kontroli oraz odliczenie uprawnień do połowów zgodnie z art.
105, 106 i 107 rozporządzenia w sprawie kontroli.
3. Wymiana uprawnień do połowów zgodnie z art. 20 ust. 5
rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 w odniesieniu do danego okresu
nie jest dozwolona po ostatnim dniu pierwszego miesiąca po upływie
tego okresu.
Konsultacje dotyczące odliczenia uprawnień do połowów
W przypadku odliczeń uprawnień do połowów zgodnie z art. 105 ust. 4
i 5 oraz art. 106 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli Komisja
konsultuje się z odnośnym państwem członkowskim w związku z
proponowanymi środkami. Odnośne państwo członkowskie odpowiada
na konsultację Komisji w ciągu 10 dni roboczych.
Przepisy dotyczące odliczania kwot z powodu nieprzestrzegania
celów wspólnej polityki rybołówstwa
1. Termin, w którym państwa członkowskie muszą wykazać, że
łowisko może być bezpiecznie eksploatowane, o którym mowa w art.
107 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli, ma zastosowanie od daty
pisma Komisji do państwa członkowskiego.
2. W odpowiedzi na mocy art. 107 ust. 2 rozporządzenia w sprawie
kontroli państwa członkowskie przedstawiają dowody materialne,
dzięki którym można wykazać Komisji, iż łowisko może być
bezpiecznie eksploatowane.
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Art. 142
ust. 1

ust. 2

Art. 143

Art. 144
ust. 1

Określenie odliczanych ilości
1. Każde odliczenie kwot zgodnie z art. 107 rozporządzenia w sprawie
kontroli jest proporcjonalne do zakresu i charakteru nieprzestrzegania
przepisów dotyczących stad objętych planami wieloletnimi oraz wagi
zagrożenia dla zachowania tych stad. Uwzględnia ono szkodę, którą
spowodowało w tych stadach nieprzestrzeganie przepisów dotyczących
stad objętych planami wieloletnimi.
2. Jeżeli odliczenie zgodne z ust. 1 nie może być dokonane względem
kwoty, przydziału lub udziału w stadzie lub grupie stad, których
dotyczy nieprzestrzeganie przepisów, ponieważ kwota, przydział lub
udział w tymże stadzie lub grupie stad nie jest przyznany danemu
państwu członkowskiemu lub nie jest wystarczający, wówczas
Komisja po konsultacji z danym państwem członkowskim może w
następnym roku lub w następnych latach dokonać odliczeń od kwot
dotyczących innych stad lub grup stad przyznanych temu państwu
członkowskiemu w tym samym obszarze geograficznym lub o tej
samej wartości handlowej zgodnie z ust. 1.
Przedmiot
Skomputeryzowany system zatwierdzania, o którym mowa w art. 109
ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli, obejmuje w szczególności:
a)
bazę danych lub bazy danych z wszystkimi danymi, które system
ma zatwierdzić, o których mowa w art. 144 niniejszego
rozporządzenia;
b)
procedury zatwierdzania, w tym kontrole jakości danych, analiza
i kontrole krzyżowe wszystkich tych danych, o których mowa w
art. 145 niniejszego rozporządzenia;
c)
procedury dostępu Komisji lub wyznaczonego przez nią organu
do wszystkich tych danych, o którym mowa w art. 146
niniejszego rozporządzenia.
Zatwierdzane dane
1. Do celów skomputeryzowanego systemu zatwierdzania państwa
członkowskie dopilnowują, aby wszystkie dane, o których mowa w art.
109 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli, przechowywano w
skomputeryzowanej bazie danych lub skomputeryzowanych bazach
danych. Minimum, które należy uwzględnić, to pozycje wymienione w
załączniku XXIII, pozycje określone w załączniku XXVII jako
obowiązkowe, pozycje wymienione w załączniku XII oraz pozycje
wymienione w załączniku XXXII. System zatwierdzania może również
uwzględniać wszelkie inne dane niezbędne do celów procedur
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zatwierdzania.
ust. 2

ust. 3

Art. 145
ust. 1

ust. 2

ust. 3

2. Dane w bazach danych, o których mowa w ust. 1, są dostępne dla
systemu zatwierdzania stale i w czasie rzeczywistym. System
zatwierdzania ma bezpośredni dostęp do wszystkich tych baz danych
bez udziału człowieka. W tym celu wszystkie bazy danych lub systemy
w państwie członkowskim zawierające dane, o których mowa w ust. 1,
są ze sobą powiązane.
3. Jeżeli dane, o których mowa w ust. 1, nie są automatycznie
zapisywane w bazie danych, państwa członkowskie przewidują ręczne
lub cyfrowe wprowadzanie do baz danych, które odbywa się
niezwłocznie i z przestrzeganiem terminów ustanowionych w
odpowiednim prawodawstwie. W bazie danych zapisuje się
prawidłowo datę przyjęcia i wprowadzenia danych.
Procedury zatwierdzania
1. Skomputeryzowany system zatwierdzania zatwierdza każdy zbiór
danych, o których mowa w art. 144 ust. 1 niniejszego rozporządzenia,
na podstawie automatycznych skomputeryzowanych algorytmów i
procedur w sposób ciągły, systematyczny i dokładny. Zatwierdzanie
obejmuje procedury kontroli podstawowej jakości danych i procedury
sprawdzania formatu danych oraz wymogów minimalnych
dotyczących danych, jak również bardziej zaawansowaną weryfikację
poprzez szczegółową analizę szeregu zapisów zbioru danych przy
użyciu metod statystycznych lub poprzez kontrolę krzyżową danych z
różnych źródeł.
2. Dla każdej procedury zatwierdzania istnieje element wymierny lub
zbiór elementów wymiernych, który określa, jakich zatwierdzeń
dokonuje procedura, a także miejsce przechowywania wyników tych
zatwierdzeń. Jeżeli ma to zastosowanie, podaje się odpowiednie
odesłanie do prawodawstwa, którego stosowanie jest przedmiotem
weryfikacji. Po konsultacji z państwami członkowskimi Komisja może
określić standardowy zbiór elementów wymiernych, który należy
stosować.
3. Wszystkie wyniki skomputeryzowanego systemu zatwierdzania zarówno pozytywne, jak i negatywne - przechowuje się w bazie
danych. Istnieje możliwość natychmiastowej identyfikacji wszelkich
niespójności i przypadków nieprzestrzegania przepisów wykrytych
dzięki procedurom zatwierdzania, jak również działań następczych
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ust. 4

Art. 146
ust. 1

ust. 2

ust. 3

podjętych w związku z tymi niespójnościami. Możliwe jest również
wyszukanie danych identyfikacyjnych statków rybackich, kapitanów
lub operatorów statków, w odniesieniu do których w ciągu ostatnich
trzech lat wykryto powtarzające się niespójności i ewentualne
przypadki nieprzestrzegania przepisów.
4. Działania następcze podjęte w związku z niespójnościami
wykrytymi przez system zatwierdzania są powiązane z wynikami
zatwierdzania, ze wskazaniem daty zatwierdzenia i działań
następczych.
Jeżeli wykryte niespójności okażą się wynikiem błędnego wpisu
danych, ten wpis danych zostaje poprawiony w bazie danych, z
wyraźnym oznaczeniem, że dane poprawiono, jak również zapisem
oryginalnej wartości lub wpisu oraz przyczyny poprawienia danych.
Jeżeli wykryta niespójność powoduje podjęcie działań następczych,
wynik zatwierdzania zawiera powiązanie ze sprawozdaniem z
inspekcji, w odpowiednich przypadkach, oraz działaniami
następczymi.
Dostęp Komisji
1. Państwa członkowskie zapewniają Komisji lub wyznaczonemu
przez nią organowi ciągły dostęp w czasie rzeczywistym do:
a)
wszystkich danych, o których mowa w art. 144 ust. 1 niniejszego
rozporządzenia;
b)
wszystkich elementów wymiernych określonych dla systemu
zatwierdzania,
zawierających
definicję,
odpowiednie
prawodawstwo
i
miejsce
przechowywania
wyników
zatwierdzania;
c)
wszystkich wyników zatwierdzania oraz działań następczych, z
zaznaczeniem, czy pozycje danych poprawiano, oraz z
powiązaniem z postępowaniami w związku z naruszeniem
przepisów, jeżeli dotyczy.
2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby dane, o których mowa w
ust. 1 lit. a), b) oraz c), były dostępne dzięki zautomatyzowanej
wymianie danych poprzez bezpieczne usługi sieciowe określone w art.
147 niniejszego rozporządzenia.
3. Dane można pobierać zgodnie z formatem wymiany danych oraz
wszystkimi elementami danych określonymi w załączniku XII oraz w
formacie XML. Inne pozycje danych, które są dostępne, a nie zostały
określone w załączniku XII, są dostępne w formacie określonym w
załączniku XXXII.
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4. Komisja lub wyznaczony przez nią organ ma możliwość pobierania
danych, o których mowa w ust. 1, dla dowolnego okresu i dowolnego
obszaru geograficznego w odniesieniu do pojedynczego statku
rybackiego lub wykazu statków rybackich.
5. Na uzasadniony wniosek Komisji odnośne państwo członkowskie
niezwłocznie poprawia dane, w których Komisja stwierdziła
niespójności. Odnośne państwo członkowskie niezwłocznie informuje
inne zainteresowane państwa członkowskie o poprawieniu danych.
Działanie stron internetowych i usług sieciowych
1. Do celów oficjalnych stron internetowych, o których mowa w art.
115 i 116 rozporządzenia w sprawie kontroli, państwa członkowskie
tworzą usługi sieciowe. Dzięki usługom sieciowym treść oficjalnych
stron internetowych dostępna jest w sposób dynamiczny i w czasie
rzeczywistym a dostęp do danych jest automatyczny. W razie potrzeby
państwa członkowskie dostosowują istniejące bazy danych lub tworzą
nowe bazy danych w celu zapewnienia wymaganej treści dla usług
sieciowych.
2. Usługi sieciowe umożliwiają Komisji i wyznaczonemu przez nią
organowi pobranie w dowolnym momencie wszystkich dostępnych
danych, o których mowa w art. 148 i 149 niniejszego rozporządzenia.
Zautomatyzowany mechanizm pobierania danych opiera się na
protokole i formacie elektronicznej wymiany, o których mowa w
załączniku XII. Usługi sieciowe tworzy się zgodnie z normami
międzynarodowymi.
3. Każda podstrona oficjalnej strony internetowej, o której mowa w
ust. 1, zawiera po lewej stronie menu, w którym znajdują się hiperłącza
do wszystkich innych podstron. Na dole podstrony widnieje również
definicja powiązanej usługi sieciowej.
4. Usługi sieciowe i strony internetowe działają w sposób
scentralizowany, zapewniając tylko jeden punkt dostępu na każde
państwo członkowskie.
5. Komisja może ustanowić wspólne normy, specyfikacje techniczne i
procedury dotyczące interfejsu strony internetowej, kompatybilnych
technicznie systemów komputerowych i usług sieciowych dla państw
członkowskich, Komisji i wyznaczonego przez nią organu. Komisja
koordynuje proces tworzenia powyższych specyfikacji i procedur po
konsultacji z państwami członkowskimi.
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Publicznie dostępna strona internetowa i publiczne usługi sieciowe
1. Publicznie dostępna część strony internetowej zawiera stronę główną
i różne podstrony. Publiczna strona główna zawiera hiperłącza z
odesłaniami do art. 115 lit. a)-g) rozporządzenia w sprawie kontroli,
oraz odesłania do podstron z informacjami, o których mowa we
wspomnianym artykule.
2. Każda publiczna podstrona zawiera co najmniej jedną z pozycji
informacji wymienionych w art. 115 lit. a)-g) rozporządzenia w
sprawie kontroli. Podstrony, jak również powiązane usługi sieciowe,
zawierają co najmniej informacje określone w załączniku XXXIII.
Zabezpieczona strona internetowa i bezpieczne usługi sieciowe
1. Zabezpieczona część strony internetowej zawiera stronę główną i
różne podstrony. Zabezpieczona strona główna zawiera hiperłącza z
odesłaniami do art. 116 ust. 1 lit. a)-h) rozporządzenia w sprawie
kontroli, oraz odesłania do podstron z informacjami, o których mowa
we wspomnianym artykule.
2. Każda zabezpieczona podstrona zawiera co najmniej jedną z pozycji
informacji wymienionych w art. 116 ust. 1 lit. a)-h) rozporządzenia w
sprawie kontroli. Podstrony, jak również powiązane usługi sieciowe,
zawierają co najmniej informacje określone w załączniku XXIV.
3. Zarówno zabezpieczona strona internetowa, jak i bezpieczne usługi
sieciowe wykorzystują elektroniczne zaświadczenia, o których mowa
w art. 116 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli.
Zakres
1. W niniejszym rozdziale ustanawia się warunki wzajemnej
współpracy państw członkowskich na szczeblu administracyjnym z
innymi państwami członkowskimi, z państwami trzecimi, z Komisją i
wyznaczonym przez nią organem, służącej zapewnieniu skutecznego
stosowania rozporządzenia w sprawie kontroli oraz niniejszego
rozporządzenia. Niniejszy rozdział nie stanowi przeszkody dla
wprowadzania innych form współpracy administracyjnej przez
państwa członkowskie.
2. W ramach niniejszego rozdziału nie zobowiązuje się państw
członkowskich do udzielania wzajemnej pomocy w przypadkach, w
których mogłoby to narazić ich krajowe systemy prawne, porządek
publiczny, bezpieczeństwo lub inne fundamentalne interesy na szkodę.
Przed odrzuceniem wniosku o pomoc państwo członkowskie, do
którego zwrócono się o pomoc, konsultuje się z wnioskującym o
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pomoc państwem członkowskim w celu ustalenia, czy możliwe jest
częściowe udzielenie pomocy przy zachowaniu pewnych warunków.
W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy zgodnie z
wnioskiem, o fakcie tym i o przyczynach jego zaistnienia niezwłocznie
informowane są wnioskujące o pomoc państwo członkowskie oraz
Komisja lub wyznaczony przez nią organ.
3. Niniejszy rozdział nie wpływa na stosowanie w państwach
członkowskich przepisów dotyczących postępowań karnych i pomocy
prawnej w sprawach karnych, w tym na przepisy dotyczące tajemnicy
dochodzenia sądowego.
Koszty
Państwa członkowskie same ponoszą koszty realizacji wniosku o
pomoc i zrzekają się wszelkich roszczeń z tytułu zwrotu kosztów
poniesionych w wyniku stosowania niniejszego tytułu.
Jeden organ
Jeden organ, o którym mowa w art. 5 ust. 5 rozporządzenia w sprawie
kontroli, stanowi centralny urząd łącznikowy odpowiedzialny za
stosowanie niniejszego rozdziału.
Środki następcze
1. Jeżeli organy krajowe podejmą decyzję, w odpowiedzi na wniosek o
pomoc wystosowany na podstawie niniejszego rozdziału lub w wyniku
spontanicznej wymiany informacji, o podjęciu środków, których
wdrożenie możliwe jest jedynie za zgodą lub na wniosek organu
sądowego,
przekazują
one
zainteresowanemu
państwu
członkowskiemu i Komisji lub wyznaczonemu przez nią organowi
wszelkie informacje na temat tych środków, które mają związek z
nieprzestrzeganiem przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.
2. Przekazanie informacji musi być każdorazowo poprzedzone zgodą
wydaną przez organ sądowy, jeżeli wymagają tego przepisy prawa
krajowego.
Informacje przekazywane bez uprzedniego wniosku
1. W przypadku gdy państwo członkowskie dysponuje wiedzą o
ewentualnych przypadku nieprzestrzegania przepisów wspólnej
polityki rybołówstwa, w szczególności o poważnym naruszeniu
przepisów, o którym mowa w art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie
kontroli, lub posiada uzasadnione podejrzenia, że może dojść do tego
rodzaju naruszenia, niezwłocznie powiadamia ono inne zainteresowane
państwa członkowskie oraz Komisję lub wyznaczony przez nią organ.
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W ramach tego powiadomienia przekazywane są wszelkie niezbędne
informacje, a powiadomienia dokonuje się za pośrednictwem jednego
organu, o którym mowa w art. 152 niniejszego rozporządzenia.
2. W przypadku gdy państwo członkowskie podejmuje środki
egzekucyjne w stosunku do nieprzestrzegania przepisów lub
naruszenia, o których mowa w ust. 1, powiadamia pozostałe
zainteresowane państwa członkowskie i Komisję lub wyznaczony
przez nią organ za pośrednictwem jednego organu, o którym mowa w
art. 152 niniejszego rozporządzenia.
3. Wszystkich powiadomień na mocy niniejszego artykułu dokonuje
się na piśmie.
Definicja
Do celów niniejszej sekcji "wniosek o pomoc" oznacza wniosek
skierowany przez jedno państwo członkowskie do drugiego państwa
członkowskiego lub przez Komisję lub wyznaczony przez nią organ do
państwa członkowskiego w sprawie:
a)
informacji, w tym informacji zgodnie z art. 93 ust. 2 i 3
rozporządzenia w sprawie kontroli;
b)
środków egzekucyjnych; lub
c)
powiadomienia administracyjnego.
Wymogi ogólne
1. Państwo członkowskie wnioskujące o pomoc dopilnowuje, aby
wszystkie wnioski o pomoc zawierały wystarczające informacje w celu
umożliwienia państwu członkowskiemu proszonemu o pomoc
udzielenie odpowiedzi na wniosek, w tym wszelkie niezbędne dowody
dostępne na terytorium państwa członkowskiego wnioskującego o
pomoc.
2. Wnioski o pomoc składane są jedynie w uzasadnionych
przypadkach, w których istnieje wiarygodna przesłanka, by sądzić, że
doszło do nieprzestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa,
w szczególności poważnego naruszenia, o którym mowa w art. 90 ust.
1 rozporządzenia w sprawie kontroli, oraz gdy państwo członkowskie
wnioskujące o pomoc nie jest w stanie uzyskać informacji lub podjąć
środków, o które wnioskuje, we własnym zakresie.
Przekazywanie wniosków i odpowiedzi
1. Wnioski przesyłane są jedynie przez jeden organ państwa
członkowskiego wnioskującego o pomoc, przez Komisję lub
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wyznaczony przez nią organ, na ręce jednego organu państwa
członkowskiego proszonego o pomoc. Wszystkie odpowiedzi na
wniosek przesyłane są w ten sam sposób.
2. Wnioski o wzajemną pomoc i odpowiedzi na nie przekazywane są
na piśmie.
3. Odpowiednie jedne organy uzgadniają, w jakim języku przesyłane są
wnioski i odpowiedzi jeszcze przed wystosowaniem wniosku. W
przypadku braku porozumienia wnioski przekazywane są w języku
urzędowym (językach urzędowych) państwa członkowskiego
wnioskującego o pomoc, a odpowiedzi w języku urzędowym (językach
urzędowych) państwa członkowskiego proszonego o pomoc.
Wnioski o udzielenie informacji
1. Państwo członkowskie przekazuje, na wniosek państwa
członkowskiego wnioskującego o pomoc, wniosek Komisji lub
wniosek wyznaczonego przez nią organu, wszelkie istotne informacje
niezbędne w celu ustalenia, czy doszło do nieprzestrzegania przepisów
wspólnej polityki rybołówstwa, w szczególności poważnego
naruszenia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie
kontroli, lub w celu ustalenia, czy istnieje uzasadnione podejrzenie, że
może do nich dojść. Informacje te przekazywane są za pośrednictwem
jednego organu, o którym mowa w art. 152 niniejszego
rozporządzenia.
2. Państwo członkowskie proszone o pomoc przeprowadza, na wniosek
państwa członkowskiego wnioskującego o pomoc, wniosek Komisji
lub wniosek wyznaczonego przez nią organu, właściwe dochodzenie
administracyjne dotyczące działań, które stanowią, lub z perspektywy
państwa członkowskiego wnioskującego o pomoc wydają się stanowić
nieprzestrzeganie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, w
szczególności poważne naruszenia, o których mowa w art. 90 ust. 1
rozporządzenia w sprawie kontroli. Państwo członkowskie proszone o
pomoc powiadamia państwo członkowskie wnioskujące o pomoc i
Komisję lub wyznaczony przez nią organ o wynikach przedmiotowego
dochodzenia administracyjnego.
3. Na wniosek państwa członkowskiego wnioskującego o pomoc,
wniosek Komisji lub wniosek wyznaczonego przez nią organu państwo
członkowskie proszone o pomoc może zezwolić właściwemu
urzędnikowi państwa członkowskiego wnioskującego o pomoc na

wprost

N
Przepis
stosowany
wprost
N
Przepis
stosowany
wprost

N
Przepis
stosowany
wprost

N
Przepis
stosowany
wprost

N
Przepis
stosowany
wprost

113

ust. 4

Art. 159
ust. 1

ust. 2

towarzyszenie urzędnikom państwa członkowskiego proszonego o
pomoc, Komisji lub wyznaczonego przez nią organu w trakcie
dochodzenia administracyjnego, o którym mowa w ust. 2. W
przypadku gdy możliwość realizacji określonych czynności została w
ramach krajowych przepisów dotyczących postępowania karnego
ograniczona do urzędników specjalnie wyznaczonych przez prawo
krajowe, urzędnicy organu wnioskującego o pomoc nie uczestniczą w
takich czynnościach. W żadnym wypadku nie uczestniczą oni w
przeszukiwaniu pomieszczeń ani formalnym przesłuchiwaniu osób
przeprowadzanym zgodnie z prawem karnym. Urzędnicy państwa
członkowskiego wnioskującego o pomoc, przebywający w państwie
członkowskim proszonym o pomoc, zobowiązani są każdorazowo do
przedstawiania pisemnego upoważnienia określającego ich tożsamość
oraz oficjalną funkcję.
4. Na wniosek państwa członkowskiego wnioskującego o pomoc
państwo członkowskie proszone o pomoc przekazuje wszelkie
dokumenty lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem,
znajdujące się w jego posiadaniu i mające związek z
nieprzestrzeganiem przepisów wspólnej polityki rybołówstwa lub
poważnymi naruszeniami, o których mowa w art. 90 ust. 1
rozporządzenia w sprawie kontroli.
5. Standardowy formularz służący do wymiany informacji w
odpowiedzi na wniosek znajduje się w załączniku XXXIV.
Wnioski o zastosowanie środków egzekucyjnych
1. Państwo członkowskie proszone o pomoc, w oparciu o dowody, o
których mowa w art. 156 niniejszego rozporządzenia, niezwłocznie
podejmuje, na wniosek państwa członkowskiego wnioskującego o
pomoc, wniosek Komisji lub wniosek wyznaczonego przez nią organu,
wszelkie konieczne środki egzekucyjne w celu doprowadzenia do
zaprzestania, na swoim terytorium lub na wodach morskich
podlegających jego suwerenności lub jurysdykcji, wszelkich
przypadków nieprzestrzegania przepisów wspólnej
polityki
rybołówstwa lub poważnych naruszeń, o których mowa w art. 90 ust. 1
rozporządzenia w sprawie kontroli.
2. Państwo członkowskie proszone o pomoc może konsultować się z
państwem członkowskim wnioskującym o pomoc, z Komisją lub
wyznaczonym przez nią organem w toku podejmowania środków
egzekucyjnych, o których mowa w ust. 1.
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3. Państwo członkowskie proszone o pomoc informuje państwo
członkowskie wnioskujące o pomoc, inne zainteresowane państwa
członkowskie, Komisję lub wyznaczony przez nią organ o podjętych
środkach i ich skutkach, za pośrednictwem jednego organu, o którym
mowa w art. 152 niniejszego rozporządzenia.
Termin udzielenia odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji i
zastosowanie środków egzekucyjnych
1. Państwo członkowskie proszone o pomoc niezwłocznie przekazuje
informacje, o których mowa w art. 158 ust. 1 i art. 159 ust. 3
niniejszego rozporządzenia, przy czym nie później niż 4 tygodnie od
dnia otrzymania wniosku. Państwo członkowskie proszone o pomoc i
wnioskujące o pomoc, Komisja lub wyznaczony przez nią organ mogą
uzgodnić różne terminy.
2. Jeżeli państwo członkowskie proszone o pomoc nie jest w stanie
udzielić odpowiedzi w terminie, informuje ono państwo członkowskie
wnioskujące o pomoc, Komisję lub wyznaczony przez nią organ na
piśmie o przyczynach niemożności dotrzymania terminu oraz o
możliwym terminie udzielenia odpowiedzi.
Wnioski o powiadomienie administracyjne
1. Na wniosek państwa członkowskiego wnioskującego o pomoc oraz
zgodnie z prawem krajowym regulującym kwestię powiadamiania o
podobnych instrumentach i decyzjach państwo członkowskie proszone
o pomoc powiadamia podmiot będący ich adresatem o wszelkich
instrumentach i decyzjach podejmowanych w obszarze objętym
wspólną polityką rybołówstwa, w szczególności dotyczących kwestii
regulowanych rozporządzeniem w sprawie kontroli lub niniejszym
rozporządzeniem, które pochodzą od organów administracyjnych
państwa członkowskiego wnioskującego o pomoc i mają zastosowanie
na terytorium państwa członkowskiego proszonego o pomoc.
2. Wnioski o powiadomienie składa się przy użyciu standardowego
formularza znajdującego się w załączniku XXXV do niniejszego
rozporządzenia.
3. Państwo członkowskie proszone o pomoc przekazuje swoją
odpowiedź państwu członkowskiemu wnioskującemu o pomoc
niezwłocznie po dokonaniu powiadomienia za pośrednictwem jednego
organu, o którym mowa w art. 152 niniejszego rozporządzenia.
Odpowiedzi udziela się przy użyciu standardowego formularza
określonego w załączniku XXXVI.
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Art. 162
ust. 1

ust. 2

Art. 163
ust. 1

ust. 2

Wymiana informacji między państwami członkowskimi i Komisją
lub wyznaczonym przez nią organem
1. Natychmiast po wejściu w ich posiadanie każde państwo
członkowskie powiadamia Komisję lub wyznaczony przez nią organ o
wszelkich informacjach, które uzna za istotne, a które dotyczą metod,
praktyk lub ujawnionych tendencji mających zastosowanie lub
przypuszczalnie
mających
zastosowanie
w
przypadkach
nieprzestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, w
szczególności poważnych naruszeń, o których mowa w art. 90 ust. 1
rozporządzenia w sprawie kontroli.
2. Komisja lub wyznaczony przez nią organ powiadamia państwa
członkowskie, niezwłocznie po wejściu w ich posiadanie, o wszelkich
informacjach, które mogą być pomocne w egzekwowaniu przepisów
rozporządzenia w sprawie kontroli lub niniejszego rozporządzenia.
Koordynacja ze strony Komisji lub wyznaczonego przez nią
organu
1. W przypadku gdy państwo członkowskie dowiaduje się o
działaniach
stanowiących
lub
wydających
się
stanowić
nieprzestrzeganie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, w
szczególności poważne naruszenia, o których mowa w art. 90 ust. 1
rozporządzenia w sprawie kontroli, i mających szczególne znaczenie
na szczeblu unijnym, powiadamia ono Komisję lub wyznaczony przez
nią organ niezwłocznie o wszelkich stosownych informacjach
niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego. Komisja lub wyznaczony
przez nią organ przekazuje te informacje do pozostałych
zainteresowanych państw członkowskich.
2. Do celów ust. 1 działania stanowiące nieprzestrzeganie przepisów
wspólnej polityki rybołówstwa, w szczególności poważne naruszenia,
o których mowa w art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli,
uznaje się za działania o szczególnym znaczeniu na szczeblu Unii
Europejskiej, w szczególności jeżeli:
a)
działania te są lub mogą być powiązane z działaniami w innym
państwie członkowskim lub innych państwach członkowskich;
lub
b)
zdaniem państwa członkowskiego możliwe jest, że podobne
działania podjęte zostały również w innych państwach
członkowskich.
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ust. 3

Art. 164
ust. 1

ust. 2

ust. 3

3. Jeżeli Komisja lub wyznaczony przez nią organ uzna, że działania
stanowiące
nieprzestrzeganie
przepisów
wspólnej
polityki
rybołówstwa, w szczególności poważne naruszenia, o których mowa w
art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli, zostały podjęte w
przynajmniej jednym państwie członkowskim, powiadamia ona o tym
fakcie zainteresowane państwa członkowskie, które możliwie
najszybciej przeprowadzają dochodzenia. Właściwe państwa
członkowskie możliwie najszybciej powiadamiają Komisję lub
wyznaczony przez nią organ o ustaleniach poczynionych w ramach
tych dochodzeń.
Wymiana informacji z państwami trzecimi
1. Jeżeli państwo członkowskie otrzyma od państwa trzeciego lub
regionalnej organizacji ds. rybołówstwa informacje istotne dla
zapewnienia skutecznego stosowania rozporządzenia w sprawie
kontroli i niniejszego rozporządzenia, państwo to przekazuje te
informacje pozostałym zainteresowanym państwom członkowskim,
Komisji lub wyznaczonemu przez nią organowi za pośrednictwem
jednego organu, w granicach dopuszczalnych na mocy umów
dwustronnych zawartych z danym państwem trzecim lub przepisów
regionalnej organizacji ds. rybołówstwa.
2. Państwa członkowskie mogą przekazywać informacje otrzymane na
mocy niniejszego rozdziału państwu trzeciemu lub regionalnej
organizacji ds. rybołówstwa za pośrednictwem jednego organu na
mocy umowy dwustronnej zawartej z tym państwem trzecim lub
zgodnie z przepisami tej regionalnej organizacji ds. rybołówstwa.
Przekazanie to następuje po wcześniejszej konsultacji z państwem
członkowskim, które udostępniło te informacje jako pierwsze, oraz
zgodnie z prawodawstwem unijnym i krajowym dotyczącym ochrony
osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych.
3. Komisja lub wyznaczony przez nią organ może, w ramach umów w
sprawie połowów zawieranych między Unią a państwami trzecimi lub
w ramach regionalnych organizacji ds. rybołówstwa lub podobnych
struktur, w których Unia jest umawiającą się stroną lub
współpracującym podmiotem niebędącym stroną, przekazywać istotne
informacje dotyczące nieprzestrzegania przepisów wspólnej polityki
rybołówstwa lub poważnych naruszeń, o których mowa w art. 90 ust. 1
rozporządzenia w
sprawie kontroli,
pozostałym
stronom
przedmiotowych umów, organizacji lub struktur, pod warunkiem
udzielenia zgody przez państwo członkowskie, od którego te
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informacje pochodzą.
Format i terminy sprawozdań
1. W przypadku pięcioletnich sprawozdań, o których mowa w art. 118
ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli, państwa członkowskie
stosują dane określone w załączniku XXXVII.
2. Sprawozdanie określające przepisy, które zostały zastosowane do
sporządzenia sprawozdań na temat danych podstawowych, o którym
mowa w art. 118 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli, przesyła się
sześć miesięcy po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie. W
przypadku zmiany powyższych przepisów państwa członkowskie
przesyłają nowe sprawozdanie.
Uchylenia
1. Uchyla się rozporządzenie (EWG) nr 2807/83, rozporządzenie
(EWG) nr 3561/85, rozporządzenie (EWG) nr 493/87, rozporządzenie
(EWG) nr 1381/87, rozporządzenie (EWG) nr 1382/87, rozporządzenie
(WE) nr 2943/95, rozporządzenie (WE) nr 1449/98, rozporządzenie
(WE) nr 2244/2003, rozporządzenie (WE) nr 1281/2005,
rozporządzenie (WE) nr 1042/2006, rozporządzenie (WE) nr
1542/2007, rozporządzenie (WE) nr 1077/2008 oraz rozporządzenie
(WE) nr 409/2009.
2. Rozporządzenie (WE) nr 356/2005 traci moc ze skutkiem od dnia 1
stycznia 2012 r.
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ust. 3

3. Odesłania do uchylonych rozporządzeń traktuje się jako odesłania
do niniejszego rozporządzenia.

N

Art. 167

Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, z
wyjątkiem tytułu VII, który wchodzi w życie dnia 1 lipca 2011 r.
Jednak tytuł II rozdział III oraz tytuł IV rozdział I stosuje się od dnia 1
stycznia 2012 r. Zgodnie z art. 124 lit. c) rozporządzenia w sprawie
kontroli oraz wcześniejszego ustępu tytuł VII stosuje się od dnia 1
stycznia 2012 r.

N

Art. 165
ust. 1

ust. 2
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio
stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
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TABELA ZBIEŻNOŚCI
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa,
zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE)
nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 22, z późn. zm.)
TYTUŁ PROJEKTU:
TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU
PRAWNEGO/WDRAŻANYCH AKTÓW
PRAWNYCH

Projekt ustawy o rybołówstwie morskim
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w
sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i
(WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004
oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 22, z późn. zm.),

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ
Jedn.
Treść przepisu UE
Konieczność
Jedn. red.
Treść przepisu/ów projektu
Uzasadnienie
red.
wdrożenia
uwzględnienia w
T/N
projekcie przepisów
wykraczających poza
minimalne wymogi
prawa UE

Art. 1
ust. 1

Wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) obejmuje:
a) ochronę żywych zasobów morza oraz zarządzanie rybołówstwem i
flotami eksploatującymi takie zasoby;
b) w odniesieniu do środków rynkowych i finansowych wspierających
wdrażanie WPRyb: żywe zasoby słodkowodne, akwakulturę oraz
przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury oraz obrót nimi.
2. WPRyb obejmuje działalność, o której mowa w ust. 1, jeżeli jest ona
prowadzona:
a) na terytorium państw członkowskich, do którego ma zastosowanie
Traktat;
b) na wodach Unii, w tym przez statki rybackie pływające pod banderą
państw trzecich i zarejestrowane w nich;
c) przez unijne statki rybackie poza wodami Unii; lubPL L 354/28
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.12.201
d) przez obywateli państw członkowskich, bez uszczerbku dla głównej
odpowiedzialności państwa bandery.

N

1

Art. 2
ust. 1

WPRyb zapewnia, aby działalność połowowa i w zakresie akwakultury
była zrównoważona środowiskowo w perspektywie długoterminowej
oraz zarządzana w sposób spójny z celami w zakresie osiągania korzyści
ekonomicznych, społecznych i w dziedzinie zatrudnienia oraz
przyczyniania się do dostępności dostaw żywności.

Art. 2
ust. 2

WPRyb stosuje wobec zarządzania rybołówstwem podejście
ostrożnościowe i ma na celu zapewnienie, aby eksploatacja żywych
zasobów morza odbudowywała i zachowywała populacje poławianych
gatunków powyżej poziomów pozwalających uzyskać maksymalny
podtrzymywalny połów. Aby osiągnąć cel polegający na stopniowej
odbudowie i zachowaniu populacji stad ryb powyżej poziomów biomasy
zdolnych do uzyskania maksymalnego podtrzymywalnego połowu,
wskaźnik eksploatacji oparty na maksymalnym podtrzymywalnym
połowie należy osiągnąć w miarę możliwości do 2015 r., a w stopniowy,
narastający sposób w odniesieniu do wszystkich stad – najpóźniej do
2020 r.

Art. 2
ust. 3

WPRyb wdraża podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem,
aby zapewnić minimalizowanie negatywnych skutków działalności
połowowej dla ekosystemu morskiego, a także dąży do zapewnienia, aby
działalność w zakresie akwakultury i działalność połowowa nie
powodowały degradacji środowiska morskiego.
WPRyb przyczynia się do gromadzenia danych naukowych.

Art. 2
ust. 4
Art. 2
ust. 5

WPRyb w szczególności:
a) stopniowo eliminuje odrzuty, w zależności od indywidualnych
przypadków, przy uwzględnieniu najlepszych dostępnych opinii
naukowych, przez unikanie i ograniczanie w jak największym stopniu
przypadkowych połowów i przez stopniowe zapewnianie wyładunku
połowów;
b) w razie konieczności, jak najlepiej wykorzystuje przypadkowe
połowy, bez tworzenia rynku dla takich połowów, które są poniżej
minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony;
c) zapewnia warunki dla rentownego i konkurencyjnego sektora
połowowego i przetwórczego oraz działalności na lądzie związanej z
połowami;
d) zapewnia środki dostosowania zdolności połowowej flot do

N

N

N

N
T

Art. 50 ust. 3

Art. 50.
1.
Podziału
ogólnych kwot połowowych lub
dni połowowych, o którym mowa
w art. 44 ust. 1, dokonuje się na
statki rybackie armatorów:
1)
którym przyznano,
co
najmniej raz w okresie
ustalonym w przepisach
wykonawczych wydanych
na podstawie art. 47 ust. 1,
kwotę
połowową
wnioskowanego
gatunku
organizmów morskich, w
wydanych na dany statek

2

poziomów uprawnień do połowów spójnych z ust. 2, mając na uwadze
rentowność flot bez nadmiernego eksploatowania żywych zasobów
morza;

rybacki
specjalnych
zezwoleniach połowowych,
oraz
2)
którzy wykorzystali co
najmniej
część
kwoty
połowowej wnioskowanego
gatunku
organizmów
morskich.
2. W przypadku:
1)
ustalenia na obszarach, o
których mowa w art. 9 ust.
1,
ogólnych
kwot
połowowych
lub
dni
połowowych dla gatunku
organizmów
morskich
uprzednio nieobjętego taką
kwotą albo
2)
ogólnych
kwot
połowowych
lub
dni
połowowych
gatunków
organizmów
morskich,
które nie były poławiane
–
podziału
danej
kwoty
połowowej dokonuje się na statki
rybackie
armatorów,
którzy
złożyli wniosek o jej przyznanie –
w sposób określony w przepisach
wykonawczych wydanych na
podstawie art. 47 ust. 1. Przepisu
ust. 1 nie stosuje się.
3. W przypadku gatunku
organizmów morskich objętego
obowiązkiem
wyładunku,
określonym w art. 15 ust. 1
rozporządzenia nr 1380/2013,
realizacja obowiązku wyładunku
odbywa się w ramach wspólnej,
indywidualnej albo zbiorczej
kwoty połowowej tego gatunku

3

przyznanej armatorowi statku
rybackiego
w
specjalnym
zezwoleniu połowowym.
Art. 3
ust. 1

WPRyb jest zgodna z następującymi zasadami dobrych rządów:
a) jasno zdefiniowany zakres obowiązków na szczeblu unijnym,
regionalnym, krajowym i lokalnym;
b) uwzględnianie regionalnej specyfiki poprzez podejście regionalne;
c) ustanowienie środków zgodnie z najlepszymi dostępnymi opiniami
naukowymi;
d) perspektywa długoterminowa;
e) efektywność kosztowa pod względem administracyjnym;
f) odpowiednie zaangażowanie zainteresowanych stron, w szczególności
komitetów doradczych, na wszystkich etapach – od opracowania po
wdrożenie środków;
g) główna odpowiedzialność państwa bandery;
h) spójność z innymi politykami Unii;
i) stosowanie ocen wpływu, stosownie do przypadku;
j) spójność między wewnętrznym a zewnętrznym wymiarem WPRyb;
k) przejrzystość przetwarzania danych zgodnie z istniejącymi wymogami
prawnymi z należytym poszanowaniem życia prywatnego, ochrony
danych osobowych oraz zasad poufności; dostępność danych dla
odpowiednich organów naukowych, innych organów mających interes
naukowy lub w zakresie zarządzania oraz innych określonych
użytkowników końcowych.PL 28.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej L 354/

N

Art. 4

definicje:
1) „wody Unii” oznaczają wody podlegające zwierzchnictwu lub
jurysdykcji państw członkowskich, z wyjątkiem wód sąsiadujących z
terytoriami wymienionymi w załączniku II do Traktatu;
2) „żywe zasoby morza” oznaczają dostępne, żywe morskie gatunki
wodne, w tym gatunki anadromiczne i katadromiczne w fazie życia w
morzu;
3) „żywe zasoby słodkowodne” oznaczają dostępne, żywe gatunki

N

4

słodkowodne;
4) „statek rybacki” oznacza każdy statek wyposażony do prowadzenia
komercyjnej eksploatacji żywych zasobów morza lub wyposażony w
sieć pułapkową na tuńczyka błękitnopłetwego;
5) „unijny statek rybacki” oznacza statek rybacki pływający pod banderą
państwa członkowskiego i zarejestrowany w Unii;
6) „wprowadzenie do floty rybackiej” oznacza rejestrację statku
rybackiego w rejestrze statków rybackich państwa członkowskiego;
7) „maksymalny podtrzymywalny połów” oznacza największy
teoretyczny zrównoważony połów, jaki można w sposób ciągły
przeciętnie uzyskiwać ze stada w istniejących przeciętnych warunkach
środowiskowych bez znaczącego wpływu na proces rozmnażania;
8) „podejście ostrożnościowe do zarządzania rybołówstwem”, o którym
mowa w art. 6 porozumienia ONZ w sprawie zasobów ryb, oznacza
podejście, zgodnie z którym brak odpowiednich informacji naukowych
nie powinien być usprawiedliwieniem dla odkładania lub
niepodejmowania środków zarządzania dla ochrony gatunku
docelowego, gatunków powiązanych lub zależnych oraz gatunków
niedocelowych i ich środowiska;
9) „podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem” oznacza
zintegrowane podejście do zarządzania rybołówstwem, w ramach
rozsądnie wytyczonych pod względem ekologicznym granic, w którym
dąży się do zarządzania wykorzystaniem zasobów naturalnych, przy
uwzględnieniu rybołówstwa i innej działalności człowieka, zachowując
zarówno bogactwo biologiczne, jak i procesy biologiczne niezbędne do
zabezpieczenia składu, struktury i funkcjonowania siedlisk odnośnego
ekosystemu, przy uwzględnieniu wiedzy i niepewności odnoszących się
do biotycznych, abiotycznych i ludzkich elementów ekosystemów;
10) „odrzuty” oznaczają połowy, które są wrzucane z powrotem do
morza;
11) „połowy o niskim wpływie” oznaczają używanie selektywnych
technik połowowych, które mają mało szkodliwy wpływ na ekosystemy
morskie lub które mogą skutkować niskimi emisjami pochodzącymi z
paliw;
12) „połowy selektywne” oznaczają połowy przy użyciu metod lub
narzędzi połowowych, które podczas połowu pozwalają na
zlokalizowanie i schwytanie organizmów w zależności od rozmiaru lub

5

gatunku, co pozwala na uniknięcie połowu organizmów niedocelowych
lub wypuszczenie ich w nieuszkodzonym stanie;
13) „wskaźnik śmiertelności połowowej” oznacza wskaźnik usuwania
biomasy lub osobników ze stada w wyniku działalności połowowej w
danym okresie;
14) „stado” oznacza żywy zasób morza występujący w danym obszarze
zarządzania;
15) „limit połowowy” oznacza, w stosownych przypadkach, albo
ilościowe ograniczenie połowów danego stada ryb lub grupy stad ryb w
danym okresie, w przypadku gdy tych stad ryb lub grup stad ryb dotyczy
obowiązek wyładunku, albo ilościowe ograniczenie w danym okresie
wyładunków danego stada ryb lub grupy stad ryb, do których obowiązek
wyładunku nie ma zastosowania;
16) „punkt odniesienia do celów ochrony” oznacza wartości parametrów
populacji stada ryb (takich jak biomasa lub wskaźnik śmiertelności
połowowej) stosowane w zarządzaniu rybołówstwem, na przykład w
odniesieniu do dopuszczalnego poziomu ryzyka biologicznego lub
pożądanego poziomu połowu;
17) „minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony” oznacza rozmiar
żywych morskich gatunków wodnych, przy uwzględnieniu dojrzałości,
ustalony w prawie Unii, poniżej którego zastosowanie mają ograniczenia
lub zachęty służące unikaniu ich poławiania przy prowadzeniu
działalności połowowej; taki rozmiar zastępuje, w stosownych
przypadkach, minimalny rozmiar wyładunkowy;
18) „stado na bezpiecznym poziomie biologicznym” oznacza stado, w
odniesieniu do którego z wysokim prawdopodobieństwem można
stwierdzić, że biomasa stada tarłowego szacowana na koniec
poprzedniego roku jest wyższa niż graniczny punkt odniesienia biomasy
(Blim), a wskaźnik śmiertelności połowowej szacowany na poprzedni
rok jest niższy niż graniczny punkt odniesienia wskaźnika śmiertelności
połowowej (Flim); 19) „zabezpieczenie” oznacza środek ostrożnościowy
stworzony w celu unikania wystąpienia niepożądanego wydarzenia;
20) „środek techniczny” oznacza środek regulujący, poprzez
ustanowienie warunków dotyczących wykorzystania i struktury narzędzi
połowowych i ograniczeń dostępu do obszarów połowów, skład
połowów pod względem gatunków i wielkości oraz skutki dla
elementów ekosystemów wynikające z działalności połowowej;PL L
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354/30 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.12.201321) „nakład
połowowy” oznacza iloczyn zdolności i działalności danego statku
rybackiego; w przypadku grupy statków rybackich jest to suma nakładu
połowowego wszystkich statków w tej grupie;
22) „państwo członkowskie mające bezpośredni interes w zarządzaniu”
oznacza państwo członkowskie, które ma interes uzasadniony albo
uprawnieniami do połowów, albo połowami odbywającymi się w
wyłącznej strefie ekonomicznej danego państwa członkowskiego, albo,
w przypadku Morza Śródziemnego, tradycyjnym rybołówstwem na
pełnym morzu; 23) „przekazywalna koncesja połowowa” oznacza
podlegające cofnięciu prawo użytkownika do określonej części
uprawnień
do
połowów
przydzielonych
danemu
państwu
członkowskiemu lub określonych w planie zarządzania przyjętym przez
dane państwo członkowskie zgodnie z art. 19 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1967/2006 ( 1 ), które posiadacz może przekazać;
24) „zdolność połowowa” oznacza pojemność statku w GT (pojemność
brutto) i jego moc w kW (kilowat), jak to określono w art. 4 i 5
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2930/86 ( 2 );
25) „akwakultura” oznacza hodowlę lub chów organizmów wodnych za
pomocą technik opracowanych w celu zwiększenia produkcji
przedmiotowych organizmów poza naturalną zdolność środowiska, gdzie
organizmy takie pozostają własnością osoby fizycznej lub prawnej w
ciągu całego stadium hodowli i chowu, do odłowu włącznie;
26) „licencja połowowa” oznacza licencję, zgodnie z definicją
znajdującą się w art. 4 pkt 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009;
27) „upoważnienie do połowów” oznacza upoważnienie, zgodnie z
definicją znajdującą się w art. 4 pkt 10 rozporządzenia (WE) nr
1224/2009;
28) „działalność połowowa” oznacza poszukiwanie ryb, wydawanie,
wystawianie, holowanie i wybieranie narzędzia połowowego, wciąganie
połowu na pokład, przeładunek, zatrzymywanie na pokładzie,
przetwarzanie na pokładzie, przenoszenie, umieszczanie w sadzach,
tuczenie i wyładowywanie ryb i produktów rybołówstwa;
29) „produkty rybołówstwa” oznaczają organizmy wodne będące
wynikiem działalności połowowej lub otrzymywane z nich produkty;
30) „podmiot gospodarczy” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która
prowadzi lub posiada przedsiębiorstwo wykonujące działalność
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związaną z dowolnym etapem produkcji, przetwarzania, dystrybucji i
sieci sprzedaży detalicznej produktów rybołówstwa i akwakultury oraz
obrotu nimi;
31) „poważne naruszenie” oznaczana naruszenie, które jest określone
jako takie w odpowiednich przepisach Unii, w tym w art. 42 ust. 1
rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 i art. 90 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 1224/2009;
32) „użytkownik końcowy danych naukowych” oznacza podmiot, który
ze względów badawczych lub zarządczych jest zainteresowany naukową
analizą danych dotyczących sektora rybołówstwa;
33) „nadwyżka dopuszczalnego połowu” oznacza część dopuszczalnego
połowu, której państwo nadbrzeżne nie pozyskuje, wskutek czego
ogólny wskaźnik eksploatacji w odniesieniu do poszczególnych stad
pozostaje poniżej poziomów umożliwiających samoistną odbudowę stad
i zachowanie populacji pozyskiwanych gatunków powyżej pożądanych
poziomów opartych na najlepszych dostępnych opiniach naukowych;
34) „produkty akwakultury” oznaczają organizmy wodne na każdym
etapie ich cyklu życia, będące wynikiem działalności w zakresie
akwakultury, lub otrzymywane z nich produkty;
35) „biomasa stada tarłowego” oznacza szacunkową masę ryb z danego
stada, które rozmnażają się w określonym czasie, w tym zarówno
osobniki męskie, jak i żeńskie, oraz ryby, które rozmnażają się
żyworodnie;
36) „połowy wielogatunkowe” oznaczają połowy, w ramach których
obecny jest więcej niż jeden gatunek i istnieje prawdopodobieństwo, że
podczas tej samej operacji połowowej złapane zostaną osobnikami
różnych gatunków;
37) „umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów”
oznacza umowę międzynarodową zawartą z państwem trzecim w celu
otrzymania dostępu do wód i zasobów, tak aby w zrównoważony sposób
eksploatować udział nadwyżki żywych zasobów morza w zamian za
uzyskiwaną od Unii rekompensatę finansową, która może
obejmować wsparcie sektorowe.
Art. 4
ust. 2

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje
obszarów geograficznych:
a) „Morze Północne” oznacza obszary ICES ( 1 ) IIIa i IV;

N
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Art. 4
ust. 3

Art. 4
ust. 4
Art. 5
ust. 1
Art. 5
ust. 2

b) „Morze Bałtyckie” oznacza obszary ICES IIIb, IIIc i IIId;
c) „wody północno-zachodnie” oznaczają obszary ICES V (z wyjątkiem
Va i tylko wody Unii obszaru Vb), VI i VII;
d) „wody południowo-zachodnie” oznaczają obszary ICES VIII, IX i X
(wody wokół Azorów) oraz obszary CECAF ( 2 ) 34.1.1, 34.1.2 i 34.2.0
(wody wokół Madery i Wysp Kanaryjskich);
e) „Morze Śródziemne” oznacza wody morskie Morza Śródziemnego na
wschód od linii 5°36′ W;
f) „Morze Czarne” oznacza podobszar geograficzny GFCM (ang.
General Fisheries Commission for the Mediterranean) zdefiniowany w
rezolucji GFCM/33/2009/2.
W odniesieniu do wód do 100 mil morskich od linii podstawowych
unijnych regionów najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349
akapit pierwszy Traktatu, do dnia 31 grudnia 2022 r. dane państwa
członkowskie są uprawnione do ograniczenia prowadzenia połowów do
statków zarejestrowanych w portach tych terytoriów. Ograniczenia te nie
mają zastosowania do statków unijnych, które tradycyjnie łowią na tych
wodach, o ile statki te nie przekraczają tradycyjnie wykorzystywanego
nakładu połowowego. Państwa członkowskie informują Komisję o
ograniczeniach ustanowionych na podstawie niniejszego ustępu.
Środki, które mają być stosowane po wygaśnięciu uzgodnień
określonych w ust. 2 i 3, zostaną przyjęte do dnia 31 grudnia 2022
Unijne statki rybackie mają równy dostęp do wód i zasobów na
wszystkich wodach Unii, z wyjątkiem tych, o których mowa w ust. 2 i 3,
z zastrzeżeniem środków przyjętych na mocy części III.
W odniesieniu do wód do 12 mil morskich od linii podstawowych
podlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji państw członkowskich
państwa te są uprawnione do dnia 31 grudnia 2022 r. do ograniczenia
prowadzenia połowów do statków rybackich, które tradycyjnie łowią na
tych wodach z portów na przyległych wybrzeżach, bez uszczerbku dla
uzgodnień dotyczących unijnych statków rybackich pływających pod
banderą innych państw członkowskich w ramach istniejących stosunków
sąsiedzkich między państwami członkowskimi oraz uzgodnień
zawartych w załączniku I, ustalających dla każdego państwa
członkowskiego strefy geograficzne w ramach pasów przybrzeżnych
innych państw członkowskich, w których prowadzi się działalność
połowową, oraz odnośne gatunki. Państwa członkowskie informują

N

N
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Art. 10

Art. 10. Minister właściwy
do spraw rybołówstwa, w zakresie
nieobjętym
przepisami
Unii
Europejskiej
dotyczącymi
wspólnej polityki rybołówstwa,
zwanej dalej „WPR”, określi, w
drodze
rozporządzenia,
w
odniesieniu do wykonywania
rybołówstwa komercyjnego na
obszarach
morskich
Rzeczypospolitej
Polskiej, z
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Komisję o ograniczeniach ustanowionych na podstawie niniejszego
ustępu.

wyłączeniem obszarów, o których
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2:
1)
wymiary i okresy ochronne
organizmów morskich lub
2)
szczegółowe
warunki
wykonywania
tego
rybołówstwa, w tym:
a)
rodzaj,
liczbę
i
konstrukcję narzędzi
połowowych, które
mogą być używane,
b)
sposób prowadzenia
połowów,
c)
sposób postępowania
w przypadku połowu
oznakowanych
ryb
pochodzących
z
zarybiania obszarów
morskich
Rzeczypospolitej
Polskiej,
d)
wielkość
dopuszczalnego
przyłowu
oraz
gatunki organizmów
morskich,
których
przyłów
podlega
obowiązkowi
zgłoszenia
do
okręgowego
inspektora
rybołówstwa
morskiego,
e)
szczegółowy sposób
oznakowania
narzędzi
połowowych,
f)
miejsca
i
czas
dokonywania
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wyładunku
określonych
gatunków
organizmów
morskich
– mając na względzie efektywne
wykorzystywanie
narzędzi
połowowych
oraz
ochronę
żywych zasobów morza.
Art. 6
ust. 1

N

Art. 6
ust. 3

Aby zrealizować cele WPRyb w zakresie ochrony i zrównoważonej
eksploatacji żywych zasobów morza, określone w art. 2, Unia przyjmuje
środki ochronne określone w art. 7.
Przy stosowaniu niniejszego rozporządzenia Komisja konsultuje się z
odpowiednimi organami doradczymi i odpowiednimi organami
naukowymi. Środki ochronne są przyjmowane przy uwzględnieniu
dostępnych opinii naukowych, technicznych i ekonomicznych, w tym w
stosownych przypadkach sprawozdań sporządzanych przez STECF i
inne organy doradcze, porad otrzymywanych od komitetów doradczych
oraz wspólnych rekomendacji wydawanych przez państwa członkowskie
zgodnie z art. 18.
Państwa członkowskie mogą współpracować ze sobą w celu przyjęcia
środków zgodnie z art. 11, 15 i 18.

Art. 6
ust. 4

Państwa członkowskie koordynują ze sobą swoje działania przed
przyjęciem środków krajowych zgodnie z art. 20 ust. 2.

N

Art. 6
ust. 5

W określonych przypadkach, w szczególności jeżeli chodzi o region
Morza Śródziemnego, państwa członkowskie mogą być uprawnione do
przyjęcia prawnie wiążących aktów w dziedzinie WPRyb, w tym
środków ochronnych. W stosownych przypadkach stosuje się art. 18.
Środki ochrony i zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morza
mogą obejmować między innymi następujące elementy:
a) plany wieloletnie zgodnie z art. 9 i 10;
b) cele ochrony i zrównoważonej eksploatacji stad oraz powiązane
środki w celu zminimalizowania wpływu połowów na środowisko
morskie;
c) środki służące dostosowaniu zdolności połowowej statków rybackich
do dostępnych uprawnień do połowów;

N

Art. 6
ust. 2

Art. 7
ust. 1

N

N

N
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d) zachęty, w tym natury ekonomicznej, takie jak uprawnienia do
połowów, w celu propagowania metod połowowych, które przyczyniają
się do bardziej selektywnych połowów, unikania i ograniczania w jak
największym stopniu przypadkowych połowów oraz do połowów
charakteryzujących się niskim wpływem na ekosystem morski i zasoby
rybne;
e) środki w zakresie ustalania i przydziału uprawnień do połowów;
f) środki służące realizacji celów określonych w art. 15;
g) minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony;
h) projekty pilotażowe dotyczące alternatywnych rodzajów technik
zarządzania rybołówstwem oraz dotyczące narzędzi, które zwiększają
selektywność lub minimalizują negatywny wpływ działalności
połowowej na środowisko morskie;
i) środki niezbędne do zapewnienia zgodności z obowiązkami w ramach
ustawodawstwa Unii w dziedzinie środowiska przyjęte zgodnie z art. 11;
j) środki techniczne, o których mowa w ust. 2.
Art. 7
ust. 2

Środki techniczne mogą między innymi obejmować:
a) cechy charakterystyczne narzędzi połowowych i zasady dotyczące ich
używania;
b) specyfikacje dotyczące budowy narzędzi połowowych, w tym:
(i) zmiany lub dodatkowe urządzenia mające na celu zwiększenie
selektywności lub zminimalizowanie negatywnego wpływu na
ekosystem;
(ii) zmiany lub dodatkowe urządzenia mające na celu ograniczenie
przypadkowego połowu gatunków zagrożonych i chronionych, a także
ograniczenie innych przypadkowych połowów;
c) ograniczenia lub zakaz stosowania określonych narzędzi połowowych,
a także działalności połowowej, w określonych obszarach lub okresach;
d) wymogi w stosunku do statków rybackich, aby zaprzestały
działalności w danym obszarze przez ustalony minimalny okres w celu
ochrony tymczasowych skupisk zagrożonych gatunków, ryb w okresie
tarła, ryb poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony
oraz innych wrażliwych zasobów morskich;
e) szczególne środki w celu zminimalizowania negatywnego wpływu
działalności połowowej na bioróżnorodność morską i ekosystemy
morskie, w tym środki służące unikaniu i ograniczaniu w jak

N
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największym stopniu przypadkowych połowów
Art. 8
ust. 1

Art. 8
ust. 2

Art. 8
ust. 3

Art. 9
ust. 1

Art. 9
ust. 2

Art. 9
ust. 3

Unia, uwzględniając należycie istniejące obszary ochrony, podejmuje
starania na rzecz ustanowienia obszarów chronionych ze względu na ich
wrażliwość biologiczną, w tym obszarów, w przypadku których istnieje
wyraźny dowód na to, że występuje na nich wysoka koncentracja ryb o
rozmiarach poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów
ochrony, oraz tarlisk. W takich obszarach działalność połowowa może
zostać ograniczona lub zakazana, aby przyczynić się do ochrony żywych
zasobów wodnych i ekosystemów morskich. Unia nadal udziela
dodatkowej ochrony istniejącym obszarom biologicznie wrażliwym.
Do tych celów państwa członkowskie określają, w miarę możliwości,
odpowiednie obszary, które mogą tworzyć spójną sieć, i przygotowują,
w stosownych przypadkach, wspólne rekomendacje zgodnie z art. 18 ust.
7 z myślą o tym, by Komisja przedstawiła wniosek zgodnie z Traktatem.
W planie wieloletnim Komisja może zostać uprawniona do ustanawiania
takich biologicznie wrażliwych obszarów chronionych. Stosuje się art.
18 ust. 1–6. Komisja regularnie składa Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie sprawozdanie w sprawie obszarów chronionych.
Przyjmuje się plany wieloletnie oparte w pierwszym rzędzie na opiniach
naukowych, technicznych i ekonomicznych, zawierające środki
ochronne mające na celu odbudowę i zachowanie stad ryb powyżej
poziomów
umożliwiających
uzyskanie
maksymalnego
podtrzymywalnego połowu zgodnie z art. 2 ust. 2.

N

W przypadku gdy cele odnoszące się do maksymalnego
podtrzymywalnego połowu, o których mowa w art. 2 ust. 2, nie mogą
zostać określone z powodu niewystarczających danych, w planach
wieloletnich przewiduje się środki oparte na podejściu ostrożnościowym
zapewniające co najmniej porównywalny poziom ochrony odnośnych
stad.
Plany wieloletnie obejmują:
a) pojedyncze gatunki; albo
b) w przypadku połowów wielogatunkowych lub gdy dynamika różnych
stad jest ze sobą powiązana – połowy eksploatujące kilka stad w danym
obszarze geograficznym; uwzględnia się poziom wiedzy na temat
interakcji między różnymi stadami ryb, łowiskami i ekosystemami
morskimi.

N

N

N

N

N
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Art. 9
ust. 4

Art. 9
ust. 5

Art. 10
ust.1

Art. 10
ust. 2

Środki, które mają wejść w zakres planów wieloletnich, oraz
harmonogram ich wdrażania są proporcjonalne do realizowanych zadań i
celów oraz przewidywanych ram czasowych. Przed ujęciem środków w
planach wieloletnich uwzględnia się ich prawdopodobne skutki
ekonomiczne i społeczne.
Plany wieloletnie mogą zawierać konkretne cele i środki ochronne oparte
na podejściu ekosystemowym, służące rozwiązaniu konkretnych
problemów połowów wielogatunkowych związanych z realizacją celów
określonych w art. 2 ust. 2, w przypadku stad wielogatunkowych
objętych danym planem, jeżeli z opinii naukowych wynika, że nie można
osiągnąć wzrostu selektywności. W razie konieczności plan wieloletni
zawiera konkretne alternatywne środki ochronne, oparte na podejściu
ekosystemowym, dotyczące niektórych stad objętych tym planem.

N

W stosownych przypadkach i bez uszczerbku dla odpowiednich
kompetencji na mocy Traktatu, plan wieloletni zawiera:
a) zakres w odniesieniu do stad, łowiska i obszaru, do którego ma
zastosowanie plan wieloletni;
b) cele spójne z celami określonymi w art. 2 i z odnośnymi przepisami
art. 6 i 9;
c) wymierne cele takie jak wskaźniki śmiertelności połowowej lub
biomasa stada tarłowego;
d) wyraźne ramy czasowe na osiągnięcie wymiernych celów;
e) punkty odniesienia dotyczące ochrony spójne z celami określonymi w
art. 2;
f) cele środków ochronnych i środków technicznych, które należy podjąć
z myślą o osiągnięciu celów określonych w art. 15, a także środki mające
na celu uniknięcie lub ograniczenie w jak największym stopniu
przypadkowych połowów;
g) gwarancje służące zapewnieniu realizacji wymiernych celów i w razie
potrzeby działania naprawcze, w tym w odniesieniu do sytuacji, w
których pogarszająca się jakość danych lub ich niedostępność zagrażają
zrównoważonemu charakterowi danego stada.
Plan wieloletni może także zawierać:
a) inne środki ochronne, w szczególności środki służące stopniowemu
eliminowaniu odrzutów przy uwzględnieniu najlepszych dostępnych
opinii naukowych lub służące zminimalizowaniu negatywnych skutków
połowów dla ekosystemu, które mają być doprecyzowane, w stosownych
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Art. 10
ust. 3
Art. 11
ust. 1

Art. 11
ust. 2

Art. 11
ust. 3

przypadkach, zgodnie z art. 18;
b) wymierne wskaźniki na potrzeby okresowego monitorowania i
okresowej oceny postępów w osiąganiu celów planu wieloletniego;
c) w stosownych przypadkach, cele szczególne dotyczące
słodkowodnego etapu cyklu życia gatunków anadromicznych i
katadromicznych.
W planie wieloletnim przewiduje się jego przegląd po wstępnej ocenie
ex post, w szczególności w celu uwzględnienia zmian opinii naukowych.

N

Państwa członkowskie są uprawnione do przyjmowania środków
ochronnych niedotyczących statków rybackich innych państw
członkowskich, mających zastosowanie do wód podlegających ich
zwierzchnictwu lub jurysdykcji oraz koniecznych do wypełnienia ich
obowiązków na mocy art. 13 ust. 4 dyrektywy 2008/56/WE, art. 4
dyrektywy 2009/147/WE lub art. 6 dyrektywy 92/43/EWG, pod
warunkiem że środki te są spójne z celami określonymi w art. 2
niniejszego
rozporządzenia,
realizują
cele
odpowiedniego
ustawodawstwa Unii, które mają wdrażać oraz są co najmniej tak samo
rygorystyczne jak środki przewidziane w prawie Unii.
W przypadku gdy państwo członkowskie („inicjujące państwo
członkowskie”) uzna, że należy przyjąć środki w celu zapewnienia
zgodności z obowiązkami, o których mowa w ust. 1, a inne państwa
członkowskie mają bezpośredni interes w zarządzaniu rybołówstwem,
którego mają dotyczyć te środki, Komisja jest uprawniona do
przyjmowania takich środków, na wniosek, w drodze aktów
delegowanych zgodnie z art. 46. W tym celu stosuje się odpowiednio art.
18 ust. 1–4 i 6.

N

Inicjujące państwo członkowskie przekazuje Komisji i innym państwom
członkowskim mającym bezpośredni interes w zarządzaniu odpowiednie
informacje na temat wymaganych środków, w tym ich uzasadnienie,
dowody naukowe i szczegóły ich praktycznego wykonywania oraz
egzekwowania. Inicjujące państwo członkowskie i inne państwa
członkowskie mające bezpośredni interes w zarządzaniu mogą przekazać
wspólną rekomendację, o której mowa w art. 18 ust. 1, w terminie
sześciu miesięcy od przekazania wystarczających informacji. Komisja
przyjmuje środki przy uwzględnieniu wszelkich dostępnych opinii
naukowych w terminie trzech miesięcy od otrzymania pełnego wniosku.
Jeżeli nie wszystkie państwa członkowskie osiągną porozumienie w
sprawie wspólnej rekomendacji, która ma być przekazana Komisji
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Art. 11
ust. 4

Art. 11
ust. 5

Art. 11
ust. 6

Art. 12
ust. 1

Art. 12
ust. 2

Art. 12
ust. 3

zgodnie z akapitem pierwszym, w terminie określonym w tym akapicie
lub jeżeli wspólna rekomendacja zostanie uznana za niezgodną z
wymaganiami, o których mowa w ust. 1, Komisja może przedstawić
wniosek zgodnie z Traktatem.
Na zasadzie odstępstwa od ust. 3, w przypadku braku wspólnego
zalecenia, o którym mowa w ust. 3, w pilnych przypadkach Komisja
przyjmuje środki. Środki, które mają być przyjęte w pilnych
przypadkach, są ograniczone do takich, w przypadku braku których
zagrożone byłoby osiągnięcie celów związanych z ustanowieniem
środków ochronnych, zgodnie z dyrektywami, o których mowa w ust. 1,
i zamierzeniami danego państwa członkowskiego.
Środki, o których mowa w ust. 4, stosuje się przez okres maksymalnie
12 miesięcy, który może zostać przedłużony o okres maksymalnie 12
miesięcy, w przypadku gdy nadal spełnione są warunki przewidziane w
tym ustępie.
Podczas wykonywania i egzekwowania środków przyjętych na
podstawie ust. 2, 3 i 4 Komisja ułatwia współpracę między danym
państwem członkowskim a innymi państwami członkowskimi mającymi
bezpośredni interes w zarządzaniu danym rodzajem rybołówstwa.
W przypadku należycie uzasadnionej szczególnie pilnej potrzeby
dotyczącej poważnego zagrożenia dla ochrony żywych zasobów morza
lub dla ekosystemu morskiego, opartej na dowodach, Komisja może na
uzasadniony wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy,
w celu zmniejszenia tego zagrożenia, przyjąć akty wykonawcze mające
natychmiastowe zastosowanie, które stosuje się przez okres
maksymalnie sześciu miesięcy, zgodnie z procedurą, o której mowa w
art. 47 ust. 3.
Państwo członkowskie przedkłada wniosek, o którym mowa w ust. 1,
jednocześnie
Komisji,
innym
państwom
członkowskim
i
zainteresowanym komitetom doradczym. Inne państwa członkowskie i
komitety doradcze mogą przekazywać swoje uwagi na piśmie w terminie
siedmiu dni roboczych od otrzymania powiadomienia. Komisja
podejmuje decyzję w terminie 15 dni roboczych od otrzymania wniosku,
o którym mowa w ust. 1.
Przed upływem początkowego okresu stosowania aktów wykonawczych
mających natychmiastowe zastosowanie, o których mowa w ust. 1,
Komisja może, w przypadku gdy spełnione są warunki określone w ust.
1, przyjąć akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie, które
przedłużają stosowanie takiego środka nadzwyczajnego o okres
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Art. 13
ust. 1

maksymalnie sześciu miesięcy, ze skutkiem natychmiastowym. Te akty
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 47
ust. 3.
W oparciu o dowody na poważne zagrożenie dla ochrony żywych
zasobów morza lub dla ekosystemu morskiego odnoszące się do
działalności połowowej na wodach podlegających zwierzchnictwu lub
jurysdykcji państwa członkowskiego i wymagające niezwłocznego
działania, to państwo członkowskie może przyjąć środki nadzwyczajne
służące zmniejszeniu tego zagrożenia. Takie środki muszą być zgodne z
celami oreślonymi określonymi w art. 2 i nie mniej rygorystyczne niż
środki przewidziane w prawie Unii. Takie środki obowiązują przez okres
maksymalnie trzech miesięcy.

T

Art. 10

Art. 10. Minister właściwy
do spraw rybołówstwa, w zakresie
nieobjętym
przepisami
Unii
Europejskiej
dotyczącymi
wspólnej polityki rybołówstwa,
zwanej dalej „WPR”, określi, w
drodze
rozporządzenia,
w
odniesieniu do wykonywania
rybołówstwa komercyjnego na
obszarach
morskich
Rzeczypospolitej
Polskiej, z
wyłączeniem obszarów, o których
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2:
1)
wymiary i okresy ochronne
organizmów morskich lub
2)
szczegółowe
warunki
wykonywania
tego
rybołówstwa, w tym:
rodzaj,
liczbę
i
a)
konstrukcję narzędzi
połowowych, które
mogą być używane,
b)
sposób prowadzenia
połowów,
c)
sposób postępowania
w przypadku połowu
oznakowanych
ryb
pochodzących
z
zarybiania obszarów
morskich
Rzeczypospolitej
Polskiej,
d)
wielkość
dopuszczalnego
przyłowu
oraz
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gatunki organizmów
morskich,
których
przyłów
podlega
obowiązkowi
zgłoszenia
do
okręgowego
inspektora
rybołówstwa
morskiego,
e)
szczegółowy sposób
oznakowania
narzędzi
połowowych,
f)
miejsca
i
czas
dokonywania
wyładunku
określonych
gatunków
organizmów
morskich
– mając na względzie efektywne
wykorzystywanie
narzędzi
połowowych
oraz
ochronę
żywych zasobów morza.
Art. 13
ust. 2

Art. 13
ust. 3

Jeżeli środki nadzwyczajne, które mają zostać przyjęte przez państwo
członkowskie, mogą mieć wpływ na statki rybackie innych państw
członkowskich, środki takie przyjmuje się wyłącznie po konsultacji z
Komisją, danymi państwami członkowskimi i odpowiednimi komitetami
doradczymi w sprawie projektu środków wraz z uzasadnieniem. Państwo
członkowskie, które inicjuje konsultacje, może ustalić rozsądny termin
na przeprowadzenie konsultacji, który nie może jednak być krótszy niż
jeden miesiąc.
W przypadku gdy Komisja uzna, że środek przyjęty na mocy niniejszego
artykułu nie spełnia warunków określonych w ust. 1, może z
zastrzeżeniem podania odpowiednich powodów zwrócić się do
zainteresowanego państwa członkowskiego, aby zmieniło lub uchyliło
ten środek.
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Art. 14
ust. 1

Art. 14
ust. 2
Art. 15
ust. 1

Aby ułatwić wprowadzenie obowiązku wyładunku wszystkich połowów
w danym rodzaju rybołówstwa zgodnie z art. 15 („obowiązek
wyładunku”), państwa członkowskie mogą prowadzić projekty
pilotażowe, w oparciu o najlepsze dostępne opinie naukowe i z
uwzględnieniem opinii właściwych komitetów doradczych, mając na
celu pełne zbadanie wszelkich możliwych do zastosowania metod
unikania, ograniczania do minimum i eliminowania przypadkowych
połowów w danym łowisku.
Państwa członkowskie mogą opracować atlas odrzutów ukazujący
poziom odrzutów dla każdego łowiska, które jest objęte zakresem art. 15
ust. 1.
Wszystkie połowy gatunków podlegających limitom połowowym, a w
Morzu Śródziemnym również połowy gatunków podlegających
minimalnym rozmiarom zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia
(WE) nr 1967/2006, uzyskane w trakcie działalności połowowej na
wodach Unii lub przez unijne statki rybackie poza wodami Unii na
wodach nieznajdujących się pod zwierzchnictwem lub jurysdykcją
państw trzecich, w rodzajach rybołówstwa i na obszarach
geograficznych wymienionych poniżej wprowadza się na pokład statków
rybackich i zatrzymuje na nim, rejestruje, wyładowuje i, w stosownych
przypadkach, odlicza od kwot, z wyjątkiem sytuacji, gdy są one używane
jako żywa przynęta, zgodnie z następującymi ramami czasowymi:
a) najpóźniej od dnia 1 stycznia 2015 r.:
— połowy małych gatunków pelagicznych (tj. połowy makreli, śledzia,
ostroboka, błękitka, kaprosza, sardeli, srebrzyka smukłego, sardynki,
szprota);
— połowy dużych gatunków pelagicznych (tj. połowy tuńczyka
błękitnopłetwego, włócznika, tuńczyka białego, opastuna, marlina
błękitnego i białego);
— połowy do celów przemysłowych (między innymi połowy
gromadnika, dobijakowatych i okowiela);
— połowy łososia w Morzu Bałtyckim;
b) najpóźniej od dnia 1 stycznia 2015 r. w odniesieniu do gatunków
określających połowy i nie później niż w dniu 1 stycznia 2017 r. w
odniesieniu do wszystkich innych gatunków połowów w wodach Unii na
Morzu Bałtyckim dotyczących gatunków podlegających limitom
połowowym, innych niż te objęte lit. a);
c) najpóźniej od dnia 1 stycznia 2016 r. w odniesieniu do gatunków
określających połowy i nie później niż w dniu 1 stycznia 2019 r. w
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Art. 44 ust. 3
oraz art. 47

Art. 44. 1.
Minister
właściwy do spraw rybołówstwa
jest właściwy w sprawach
dokonywania podziału:
1) ogólnych kwot połowowych
lub
dni
połowowych
poszczególnych gatunków
organizmów
morskich
przysługujących
Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie:
a)
przepisów
Unii
Europejskiej lub
b) umów lub porozumień
międzynarodowych,
lub
2) ogólnych kwot połowowych
nieobjętych
przepisami
Unii Europejskiej – w
odniesieniu
do
wykonywania rybołówstwa
komercyjnego
na
obszarach, o których mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 1.
2. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa w ramach
podziału
ogólnych
kwot
połowowych
lub
dni
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odniesieniu do wszystkich innych gatunków w następujących
przypadkach:
(i) Morze Północne
— połowy dorsza, plamiaka, witlinka i czarniaka;
— połowy homarca;
— połowy soli i gładzicy;
— połowy morszczuka;
— połowy krewetki północnej;
(ii) wody północno-zachodnie
— połowy dorsza, plamiaka, witlinka i czarniaka;
— połowy homarca;
— połowy soli i gładzicy;
— połowy morszczuka;
(iii) wody południowo-zachodnie
— połowy homarca;
— połowy soli i gładzicy;
— połowy morszczuka;
(iv) inne połowy gatunków podlegających limitom połowowym;
d) najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r. w odniesieniu do gatunków
określających połowy i nie później niż od dnia 1 stycznia 2019 r. w
odniesieniu do wszystkich innych gatunków w przypadku połowów
nieobjętych lit. a) w Morzu Śródziemnym, w Morzu Czarnym i na
wszystkich innych wodach Unii oraz na wodach niebędących wodami
Unii nieznajdujących się pod zwierzchnictwem lub jurysdykcją państw
trzecich.

połowowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 1, danych gatunków
organizmów morskich, określa
jaka część tych kwot lub dni
będzie podlegać podziałowi przez
okręgowego
inspektora
rybołówstwa
morskiego
w
odniesieniu do wykonywania
rybołówstwa komercyjnego na
obszarach, o których mowa w art.
9 ust. 1 pkt 2.
3. Minister właściwy do
spraw
rybołówstwa
może
wyodrębnić z ogólnej kwoty
połowowej
danego
gatunku
organizmów morskich kwotę
połowową,
która
będzie
przeznaczona na zabezpieczenie
ewentualnego
przekroczenia
ogólnej kwoty połowowej tego
gatunku, jeżeli z danych z
elektronicznego
systemu
raportowania połowów wynika,
że gatunek ten występuje jako
przyłów
–
część
połowu
obejmująca organizmy morskie
poszczególnych gatunków, które
nie
są
celem
połowów
ukierunkowanych.
Art. 47. 1. Minister
właściwy do spraw rybołówstwa
na obszarach, o których mowa w
art. 9 ust. 1 pkt 1 lub 3, określi, w
drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy
sposób
podziału ogólnych kwot
połowowych
lub
dni
połowowych;
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2)

szczegółowy
sposób
podziału
dodatkowych
kwot
połowowych,
o
których mowa w art. 55 ust.
1;
3)
wyrażoną w procentach
wielkość niewykorzystanej
indywidualnej
kwoty
połowowej
określonego
gatunku
organizmów
morskich, od której stosuje
się
pomniejszenie,
o
którym mowa w art. 51 ust.
1.
2. W rozporządzeniu, o
którym mowa w ust. 1, minister
właściwy do spraw rybołówstwa:
1)
określa,
jakie
części
ogólnej kwoty połowowej
danego
gatunku
organizmów
morskich
pozostają
do
podziału
właściwym
miejscowo
okręgowym inspektorom
rybołówstwa morskiego na
obszarach, o których mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 2;
2)
może określić wielkość
kwoty
połowowej
poszczególnych gatunków
organizmów
morskich
przeznaczoną
na
zabezpieczenie
ewentualnego
przekroczenia
ogólnej
kwoty połowowej danego
gatunku.
3. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa wydając
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rozporządzenie, o którym mowa
w ust. 1, uwzględnia konieczność
zapewnienia ochrony żywych
zasobów morza, w tym racjonalną
i zrównoważoną eksploatację tych
zasobów, a także odpowiednio:
1)
wielkość
połowów
prowadzonych
przez
poszczególnych armatorów
statków rybackich przy
użyciu określonego statku
rybackiego, lub
2)
historyczną bazę połowową
poszczególnych armatorów
statków rybackich, lub
3)
długość całkowitą statków
rybackich określonych w
poszczególnych
segmentach floty statków
rybackich, lub
4)
obszar
prowadzenia
połowów, przy użyciu
statków
rybackich
określonych
w
poszczególnych
segmentach floty statków
rybackich, lub
5)
zdolność połowową lub
parametry
statków
rybackich, o których mowa
w
rozporządzeniu
nr
2930/86,
przy
użyciu
których
prowadzi
się
połowy, lub
6)
kwotę
połowową
przeznaczoną na połowy
organizmów morskich w
celach prowadzenia badań
naukowych
lub
prac
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rozwojowych albo w celu
kształcenia, w zakresie
rybołówstwa morskiego –
w przypadku, o którym
mowa w art. 45 pkt 3.
Art. 15
ust. 2

Art. 15
ust. 3

Art. 15
ust. 4

Art. 15
ust. 5

Ust. 1 stosuje się bez uszczerbku dla zobowiązań międzynarodowych
Unii. Komisji jest uprawniona do przyjmowaniaaktów delegowanych,
zgodnie z art. 46, do celów wprowadzenia takich zobowiązań
międzynarodowych do prawa Unii, w tym, w szczególności, odstępstwa
od obowiązku wyładunku na mocy niniejszego artykułu.
W przypadku gdy wszystkie państwa członkowskie mające bezpośredni
interes w zarządzaniu danym rodzajem rybołówstwa zgadzają się, że
obowiązek wyładunku powinien mieć zastosowanie do gatunków innych
niż te, które wymieniono w ust. 1, mogą wówczas przekazać wspólną
rekomendację do celów rozszerzenia stosowania obowiązku wyładunku
na takie inne gatunki. W tym celu stosuje się odpowiednio art. 18 ust. 1–
6. W przypadku gdy taka wspólna rekomendacja zostanie złożona,
Komisji jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych
zawierających takie środki, zgodnie z art. 46.
Obowiązek wyładunku, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania
do:
a) gatunków, których poławianie jest zabronione i które są jako takie
określone w akcie prawnym Unii przyjętym w obszarze objętym
WPRyb;
b) gatunków, co do których dowody naukowe wykazują wysokie
wskaźniki przeżycia, przy uwzględnieniu cech narzędzia połowowego,
praktyk połowowych i danego ekosystemu;
c) połowów podlegających wyłączeniom de minimis.
Szczegóły realizacji obowiązku wyładunku, o którym mowa w ust. 1,
określa się w planach wieloletnich, o których mowa w art. 9 i 10, oraz, w
stosownych przypadkach, zgodnie z art. 18; obejmują one:
a) przepisy szczególne dotyczące rodzajów rybołówstwa lub gatunków,
których dotyczy obowiązek wyładunku, o którym mowa w ust. 1;
b) specyfikację wyłączeń z obowiązku wyładunku gatunków, o których
mowa w ust. 4 lit. b);
c) przepisy dotyczące wyłączeń de minimis do 5 % całkowitych
rocznych połowów wszystkich gatunków podlegających obowiązkowi
wyładunku, o którym mowa w ust. 1. Wyłączenie de minimis ma
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Art15
ust. 6

Art. 15
ust. 7

zastosowanie w następujących przypadkach:
(i) gdy dowody naukowe wskazują, że zwiększenie selektywności jest
bardzo trudne do osiągnięcia; lub
(ii) aby uniknąć nieproporcjonalnych kosztów postępowania z
przypadkowymi połowami, w przypadku narzędzi połowowych, dla
których przypadkowe połowy dla danego narzędzia połowowego nie
stanowią więcej niż pewien ustalony w planie odsetek całkowitego
rocznego połowu tym narzędziem.
Połowy na mocy przepisów, o których mowa w niniejszej literze, nie są
odliczane od odpowiednich kwot; jednak wszystkie takie połowy są w
pełni rejestrowane.
W okresie przejściowym wynoszącym cztery lata odsetek całkowitych
rocznych połowów, o których mowa w niniejszej literze, wzrasta:
(i) o dwa punkty procentowe w pierwszych dwóch latach stosowania
obowiązku wyładunku; oraz
(ii) o jeden punkt procentowy w kolejnych dwóch latach;
d) przepisy dotyczące dokumentowania połowów;
e) w stosownych przypadkach, ustalenie minimalnych rozmiarów
odniesienia do celów ochrony zgodnie z ust. 10.
W przypadku braku przyjęcia planu wieloletniego lub planu zarządzania
zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 dla danego rodzaju
rybołówstwa, Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 18
niniejszego rozporządzenia, aktów delegowanych zgodnie z art. 46
niniejszego rozporządzenia określających tymczasowo i na okres nie
dłuższy niż trzy lata konkretny plan w zakresie odrzutów obejmujący
specyfikacje, o których mowa w ust. 5 lit. a) - e) niniejszego artykułu.
Państwa członkowskie mogą współpracować zgodnie z art. 18
niniejszego rozporządzenia przy opracowywaniu takiego planu z myślą o
przyjęciu przez Komisję takich aktów lub przedstawieniu przez nią
wniosku zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą.
W przypadku braku przyjęcia środków do celów określenia wyłączenia
de minimis w planie wieloletnim zgodnie z ust. 5 albo w konkretnym
planie w zakresie odrzutów zgodnie z ust. 6, Komisja przyjmuje akty
delegowane zgodnie z art. 46, ustalające wyłączenie de minimis, o
którym mowa w ust. 4 lit. c), które – z zastrzeżeniem warunków
określonych w ust. 5 lit. c) ppkt (i) lub (ii) - wynosi nie więcej niż 5 %
całkowitych rocznych połowów wszystkich gatunków, do których ma
zastosowanie obowiązek wyładunku na mocy ust. 1. To wyłączenie de
minimis jest przyjmowane w takim terminie, by było stosowane od daty
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rozpoczęcia stosowania odnośnego obowiązku wyładunku.
Art. 15
ust. 8

Art. 15
ust. 9

Art. 15
ust. 10

Na zasadzie odstępstwa od obowiązku odliczania połowów od
odpowiednich kwot zgodnie z ust. 1, połowy gatunków, których dotyczy
obowiązek wyładunku oraz które są poławiane ponad kwoty dotyczące
danych stad, lub połowy gatunków, w odniesieniu do których państwo
członkowskie nie dysponuje kwotą, mogą zostać odjęte od kwoty
dotyczącej gatunku docelowego, pod warunkiem że nie przekraczają one
9 % kwoty gatunku docelowego. Przepis ten ma zastosowanie wyłącznie
wówczas, gdy stado gatunku niebędącego gatunkiem docelowym
znajduje się w bezpiecznych granicach biologicznych.
W przypadku stad, których dotyczy obowiązek wyładunku, państwa
członkowskie mogą korzystać z obejmującej kolejny rok elastyczności w
wysokości do 10 % ich dozwolonych wyładunków. W tym celu państwo
członkowskie może zezwolić na wyładunek dodatkowych ilości ryb ze
stada, którego dotyczy obowiązek wyładunku, pod warunkiem że ilości
te nie przekraczają 10 % kwoty przyznanej temu państwu
członkowskiemu. Stosuje się art. 105 rozporządzenia (WE) nr
1224/2009.
Można ustalić minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony, w celu
zapewnienia ochrony młodych organizmów morskich.
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Art. 10. Minister właściwy
do spraw rybołówstwa, w zakresie
nieobjętym
przepisami
Unii
Europejskiej
dotyczącymi
wspólnej polityki rybołówstwa,
zwanej dalej „WPR”, określi, w
drodze
rozporządzenia,
w
odniesieniu do wykonywania
rybołówstwa komercyjnego na
obszarach
morskich
Rzeczypospolitej
Polskiej, z
wyłączeniem obszarów, o których
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2:
1)
wymiary i okresy ochronne
organizmów morskich lub
2)
szczegółowe
warunki
wykonywania
tego
rybołówstwa, w tym:
a)
rodzaj,
liczbę
i

W przypadku, gdy
przepisy UE nie
będą stanowić o
wymiarach
ochronnych,
projektuje się, że
minister właściwy
do spraw
rybołówstwa
będzie mógł takie
wymiary w drodze
rozporządzenia
ustanowić.
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konstrukcję narzędzi
połowowych, które
mogą być używane,
b)
sposób prowadzenia
połowów,
c)
sposób postępowania
w przypadku połowu
oznakowanych
ryb
pochodzących
z
zarybiania obszarów
morskich
Rzeczypospolitej
Polskiej,
d)
wielkość
dopuszczalnego
przyłowu
oraz
gatunki organizmów
morskich,
których
przyłów
podlega
obowiązkowi
zgłoszenia
do
okręgowego
inspektora
rybołówstwa
morskiego,
e)
szczegółowy sposób
oznakowania
narzędzi
połowowych,
f)
miejsca
i
czas
dokonywania
wyładunku
określonych
gatunków
organizmów
morskich
– mając na względzie efektywne
wykorzystywanie
narzędzi
połowowych
oraz
ochronę
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żywych zasobów morza.
Art. 15
ust. 11

Art. 15
ust. 12

Art. 15
ust. 13

Art. 16
ust. 1

Art. 16
ust. 2

Art. 16
ust. 3

W odniesieniu do gatunków, których dotyczy obowiązek wyładunku
określony w ust. 1, wykorzystywanie połowów tych gatunków, gdy
rozmiar osobników jest mniejszy od minimalnego rozmiaru odniesienia
do celów ochrony, jest ograniczone do celów innych niż bezpośrednie
spożycie przez ludzi, w tym mączka rybna, olej z ryb, karma dla
zwierząt domowych, dodatki do żywności, produkty farmaceutyczne i
kosmetyki.
W odniesieniu do gatunków, których nie dotyczy obowiązek wyładunku
określony w ust. 1, połowów tych gatunków, gdy rozmiar osobników jest
mniejszy od minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony, nie
zatrzymuje się na pokładzie, ale zwraca się je natychmiast do morza.
Do celów monitorowania zgodności z obowiązkiem wyładunku, państwa
członkowskie zapewniają szczegółową i dokładną dokumentację
wszystkich rejsów połowowych i odpowiednie zdolności i środki, takie
jak obserwatorzy, telewizja przemysłowa i inne. Państwa członkowskie
przestrzegają przy tym zasady wydajności i proporcjonalności.
Uprawnienia do połowów przydzielone państwom członkowskim
zapewniają względną stabilność działalności połowowej każdego
państwa członkowskiego w odniesieniu do każdego stada lub rodzaju
rybołówstwa. Przy przydzielaniu nowych uprawnień do połowów
uwzględnia się interesy każdego państwa członkowskiego.
Gdy wprowadzony zostaje obowiązek wyładunku w odniesieniu do
danego stada ryb, uprawnienia do połowów ustala się przy
uwzględnieniu przejścia od ustalania uprawnień do połowów, które
odzwierciedlają wyładunki, do ustalania uprawnień do połowów, które
odzwierciedlają połowy, na podstawie tego, że w pierwszym roku i
kolejnych latach nie będzie już dozwolone dokonywanie odrzutów w
przypadku tego stada.
Gdy nowe dowody naukowe wskazują, że istnieją znaczne rozbieżności
pomiędzy uprawnieniami do połowów, które zostały ustalone dla
konkretnego stada, a faktycznym stanem tego stada, państwa
członkowskie mające bezpośredni interes w zarządzaniu mogą zwrócić
się z uzasadnionym wnioskiem do Komisji o przedstawienie wniosku
mającego na celu zniwelowanie tych rozbieżności, przy poszanowaniu
celów określonych w art. 2 ust. 2.
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Art. 16
ust. 4
Art. 16
ust. 5
Art. 16
ust. 6

Uprawnienia do połowów ustala się zgodnie z celami określonymi w art.
2 ust. 2 oraz w sposób zgodny z wymiernymi celami, ramami czasowymi
i marginesami ustalonymi zgodnie z art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 lit. b) i c).
Środki w zakresie ustalania i przydziału uprawnień do połowów
dostępnych państwom trzecim na wodach Unii ustanawia się zgodnie z
Traktatem.
Każde państwo członkowskie decyduje o tym, w jaki sposób
przydzielone mu uprawnienia do połowów, które nie podlegają
systemowi przekazywalnych koncesji połowowych, można przydzielać
statkom pływającym pod jego banderą, na przykład przez stworzenie
indywidualnych uprawnień do połowów. Państwo członkowskie
informuje Komisję o metodzie przydziału.
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Art. 47

Art. 47. 1. Minister
właściwy do spraw rybołówstwa
na obszarach, o których mowa w
art. 9 ust. 1 pkt 1 lub 3, określi, w
drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy
sposób
podziału ogólnych kwot
połowowych
lub
dni
połowowych;
2)
szczegółowy
sposób
podziału
dodatkowych
kwot
połowowych,
o
których mowa w art. 55 ust.
1;
3)
wyrażoną w procentach
wielkość niewykorzystanej
indywidualnej
kwoty
połowowej
określonego
gatunku
organizmów
morskich, od której stosuje
się
pomniejszenie,
o
którym mowa w art. 51 ust.
1.
2. W rozporządzeniu, o
którym mowa w ust. 1, minister
właściwy do spraw rybołówstwa:
1)
określa,
jakie
części
ogólnej kwoty połowowej
danego
gatunku
organizmów
morskich
pozostają
do
podziału
właściwym
miejscowo
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okręgowym inspektorom
rybołówstwa morskiego na
obszarach, o których mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 2;
2)
może określić wielkość
kwoty
połowowej
poszczególnych gatunków
organizmów
morskich
przeznaczoną
na
zabezpieczenie
ewentualnego
przekroczenia
ogólnej
kwoty połowowej danego
gatunku.
3. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa wydając
rozporządzenie, o którym mowa
w ust. 1, uwzględnia konieczność
zapewnienia ochrony żywych
zasobów morza, w tym racjonalną
i zrównoważoną eksploatację tych
zasobów, a także odpowiednio:
1)
wielkość
połowów
prowadzonych
przez
poszczególnych armatorów
statków rybackich przy
użyciu określonego statku
rybackiego, lub
2)
historyczną bazę połowową
poszczególnych armatorów
statków rybackich, lub
3)
długość całkowitą statków
rybackich określonych w
poszczególnych
segmentach floty statków
rybackich, lub
4)
obszar
prowadzenia
połowów, przy użyciu
statków
rybackich
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5)

6)

Art. 16
ust. 7

Art. 16
ust. 8

W przypadku przydziału uprawnień do połowów odnoszących się do
połowów wielogatunkowych państwa członkowskie uwzględniają
prawdopodobny skład połowów dokonanych przez statki biorące udział
w tych połowach.
Po zgłoszeniu tego faktu Komisji państwa członkowskie mogą
wymieniać się całością lub częścią przydzielonych im uprawnień do
połowów.

określonych
w
poszczególnych
segmentach floty statków
rybackich, lub
zdolność połowową lub
parametry
statków
rybackich, o których mowa
w
rozporządzeniu
nr
2930/86,
przy
użyciu
których
prowadzi
się
połowy, lub
kwotę
połowową
przeznaczoną na połowy
organizmów morskich w
celach prowadzenia badań
naukowych
lub
prac
rozwojowych albo w celu
kształcenia, w zakresie
rybołówstwa morskiego –
w przypadku, o którym
mowa w art. 45 pkt 3.

N
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Art. 54

Art. 54. 1.
Minister
właściwy do spraw rybołówstwa
jest właściwy do dokonywania
wymian kwot połowowych z
innym państwem członkowskim
Unii Europejskiej, zgodnie z art.
16 ust. 8 rozporządzenia nr
1380/2013,
zwanej
dalej
„wymianą międzynarodową”.
2. Wymiany
międzynarodowej dokonuje się z
urzędu lub na wniosek uznanej
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organizacji producentów.
3. Wymiana
międzynarodowa może zostać
dokonana na wniosek uznanej
organizacji producentów, jeżeli
przedmiotem przekazania są:
1)
indywidualne
kwoty
połowowe
armatorów
będących członkami tej
organizacji lub
2)
zbiorcza kwota połowowa
przyznana tej organizacji.
4. Wniosek, o którym
mowa w ust. 3, zawiera:
1)
nazwę i adres siedziby
uznanej
organizacji
producentów;
2)
wskazanie
armatorów
statków
rybackich
o
polskiej
przynależności
wraz z oznakami rybackimi
tych
statków,
których
indywidualne
kwoty
połowowe
podlegają
przekazaniu;
3)
wskazanie
armatorów
statków
rybackich
o
polskiej
przynależności
wraz z oznakami rybackimi
tych statków, którym mają
zostać przyznane kwoty
połowowe uzyskane w
wyniku przekazania;
4)
określenie
gatunków
organizmów morskich na
danym obszarze, których
dotyczy
wymiana
międzynarodowa.
5. Zmiany indywidualnych
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kwot
połowowych
poszczególnych
gatunków
organizmów morskich, które były
przedmiotem
wymiany
międzynarodowej uwzględnia się
w specjalnych zezwoleniach
połowowych
armatorów
zrzeszonych w tej organizacji,
dokonując zmiany specjalnych
zezwoleń połowowych.
Art. 17

Przy przydzielaniu uprawnień do połowów dostępnych państwom
członkowskim, o którym mowa w art. 16, państwa członkowskie stosują
przejrzyste i obiektywne kryteria, między innymi kryteria o charakterze
środowiskowym, społecznym i ekonomicznym. Kryteria, które mają być
stosowane, mogą obejmować między innymi wpływ połowów na
środowisko, historię zgodności, wkład w lokalną gospodarkę i
historyczne poziomy połowów. W ramach przydzielonych im uprawnień
do połowów państwa członkowskie dążą do stworzenia zachęt dla
statków rybackich wyposażonych w selektywne narzędzia połowowe lub
stosujących techniki połowu o ograniczonym wpływie na środowisko,
np. dzięki mniejszemu zużyciu energii lub niewielkim zniszczeniom
siedlisk.

T

Art. 47

Art. 47. 1. Minister
właściwy do spraw rybołówstwa
na obszarach, o których mowa w
art. 9 ust. 1 pkt 1 lub 3, określi, w
drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy
sposób
podziału ogólnych kwot
połowowych
lub
dni
połowowych;
2)
szczegółowy
sposób
podziału
dodatkowych
kwot
połowowych,
o
których mowa w art. 55 ust.
1;
3)
wyrażoną w procentach
wielkość niewykorzystanej
indywidualnej
kwoty
połowowej
określonego
gatunku
organizmów
morskich, od której stosuje
się
pomniejszenie,
o
którym mowa w art. 51 ust.
1.
2. W rozporządzeniu, o
którym mowa w ust. 1, minister
właściwy do spraw rybołówstwa:
1)
określa,
jakie
części
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ogólnej kwoty połowowej
danego
gatunku
organizmów
morskich
pozostają
do
podziału
właściwym
miejscowo
okręgowym inspektorom
rybołówstwa morskiego na
obszarach, o których mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 2;
2)
może określić wielkość
kwoty
połowowej
poszczególnych gatunków
organizmów
morskich
przeznaczoną
na
zabezpieczenie
ewentualnego
przekroczenia
ogólnej
kwoty połowowej danego
gatunku.
3. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa wydając
rozporządzenie, o którym mowa
w ust. 1, uwzględnia konieczność
zapewnienia ochrony żywych
zasobów morza, w tym racjonalną
i zrównoważoną eksploatację tych
zasobów, a także odpowiednio:
1)
wielkość
połowów
prowadzonych
przez
poszczególnych armatorów
statków rybackich przy
użyciu określonego statku
rybackiego, lub
2)
historyczną bazę połowową
poszczególnych armatorów
statków rybackich, lub
3)
długość całkowitą statków
rybackich określonych w
poszczególnych
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4)

5)

6)

Art. 18
ust. 1

W przypadku gdy Komisja otrzymuje uprawnienia, w tym w planie
wieloletnim ustanowionym na podstawie art. 9 i 10, a także w
przypadkach przewidzianych w art. 11 i art. 15 ust. 6, do przyjmowania
środków w drodze aktów delegowanych lub wykonawczych w
odniesieniu do unijnego środka ochronnego mającego zastosowanie do
danego obszaru geograficznego, państwa członkowskie mające
bezpośredni interes w zarządzaniu, których dotyczą te środki, mogą w
terminie, który ma zostać określony w odpowiednim środku ochronnym
lub planie wieloletnim, uzgodnić przekazanie wspólnych rekomendacji
służących realizacji celów odpowiednich unijnych środków ochronnych,
planów wieloletnich lub konkretnych planów w zakresie odrzutów.
Komisja nie przyjmuje żadnychaktów delegowanych ani wykonawczych

segmentach floty statków
rybackich, lub
obszar
prowadzenia
połowów, przy użyciu
statków
rybackich
określonych
w
poszczególnych
segmentach floty statków
rybackich, lub
zdolność połowową lub
parametry
statków
rybackich, o których mowa
w
rozporządzeniu
nr
2930/86,
przy
użyciu
których
prowadzi
się
połowy, lub
kwotę
połowową
przeznaczoną na połowy
organizmów morskich w
celach prowadzenia badań
naukowych
lub
prac
rozwojowych albo w celu
kształcenia, w zakresie
rybołówstwa morskiego –
w przypadku, o którym
mowa w art. 45 pkt 3.

N
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przed upływem terminu przekazania wspólnych rekomendacji przez
państwa członkowskie.
Art. 18
ust. 2

Art. 18
ust. 3

Art. 18
ust. 4

Art. 18
ust. 5

Art. 18
ust. 6

Do celów ust. 1 państwa członkowskie mające bezpośredni interes w
zarządzaniu, których dotyczą środki, o których mowa w ust. 1,
współpracują ze sobą przy formułowaniu wspólnych rekomendacji.
Konsultują się także z odpowiednim komitetem doradczym /
odpowiednimi komitetami doradczymi. Komisja ułatwia współpracę
państw członkowskich, w tym – w razie potrzeby – przez zapewnianie
otrzymywania wkładu naukowego od odpowiednich organów
naukowych.
W przypadku gdy wspólna rekomendacja zostaje przekazywana na
podstawie ust. 1 Komisja może przyjmować takie środki w drodze aktów
delegowanych lub wykonawczych, pod warunkiem że taka
rekomendacja jest spójna z odpowiednim środkiem ochronnym lub
planem wieloletnim.
W przypadku gdy dany środek ochronny ma zastosowanie do
konkretnego stada ryb dzielonego z państwami trzecimi i zarządzanego
przez wielostronne organizacje ds. rybołówstwa lub na mocy umów
dwustronnych lub wielostronnych, Unia dąży do uzgodnienia z
odpowiednimi partnerami środków niezbędnych do realizacji celów
określonych w art. 2.
Państwa członkowskie zapewniają, aby wspólne rekomendacje
dotyczące środków ochronnych, które mają być przyjmowane na
podstawie ust. 1, opierały się na najlepszych dostępnych opiniach
naukowych oraz spełniały następujące wymagania:
a) były zgodne z celami określonymi w art. 2;
b) były zgodne z zakresem stosowania i celami odpowiedniego środka
ochronnego;
c) były zgodne z zakresem stosowania oraz wypełniały zadania i
osiągały wymierne cele ustanowione w odpowiednim planie
wieloletnim;
d) były co najmniej tak samo rygorystyczne jak środki przewidziane w
prawie Unii.
Jeżeli nie wszystkie państwa członkowskie osiągną porozumienie w
sprawie wspólnych rekomendacji, które mają być przekazane Komisji
zgodnie z ust. 1, w ustalonym terminie lub jeżeli wspólne rekomendacje
dotyczące środków ochronnych zostaną uznane za niezgodne z celami i
wymiernymi celami danych środków ochronnych, Komisja może
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przedstawić wniosek w sprawie odpowiednich środków zgodnie z
Traktatem.
Art. 18
ust. 7

Art. 18
ust. 8

Art. 19
ust. 1

Oprócz przypadków, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie
mające bezpośredni interes w zarządzaniu łowiskiem w geograficznie
określonym obszarze mogą także przygotowywać wspólne rekomendacje
dla Komisji w sprawie środków, które mają zostać zaproponowane lub
przyjęte przez Komisję.
Na zasadzie uzupełniającej lub alternatywnej metody współpracy
regionalnej państwa członkowskie będę uprawnione - w unijnym środku
ochronnym mającym zastosowanie do danego obszaru geograficznego,
w tym w planie wieloletnim ustanowionym zgodnie z art. 9 i 10 - do
przyjęcia w określonym terminie środków doprecyzowujących ten
środek ochronny. Zainteresowane państwa członkowskie ściśle
współpracują przy przyjmowaniu takich środków. Ust. 2, 4 i 5
niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio. Komisja jest włączana do
tych działań, a jej uwagi są wzięte pod uwagę. Państwa członkowskie
przyjmują swoje odpowiednie krajowe środki tylko wtedy, gdy
wszystkie
zainteresowane
państwa
członkowskie
osiągnęły
porozumienie co do treści tych środków. W przypadku gdy Komisja
uzna, że środek danego państwa członkowskiego nie spełnia warunków
zawartych w danym środku ochronnym, może z zastrzeżeniem
przedstawienia odpowiednich powodów zwrócić się do danego państwa
członkowskiego o zmianę lub uchylenie tego środka.
Państwo członkowskie może przyjmować środki na rzecz ochrony stad
ryb w wodach Unii, pod warunkiem że środki te spełniają następujące
wymagania:
a) mają zastosowanie wyłącznie do statków rybackich pływających pod
banderą tego państwa członkowskiego lub – w przypadku działalności
połowowej nieprowadzonej przez statek rybacki – do osób mających
siedzibę w tej części jego terytorium, do której stosuje się Traktat;
b) są zgodne z celami określonymi w art. 2;
c) są co najmniej tak samo rygorystyczne jak środki przewidziane w
prawie Unii.

N

N

T

Art. 9, art.
10, art. 11

Art. 9. 1. Wyodrębnia się
następujące
segmenty
floty
obejmujące statki rybackie, przy
użyciu których prowadzi się
rybołówstwo komercyjne:
1)
na
wodach
otwartych
Morza
Bałtyckiego,
obszarach wyłącznej strefy
ekonomicznej i morza
terytorialnego,
Zatoki
Puckiej i Zatoki Gdańskiej,
według
ich
długości
całkowitej:
a)
od 5,00 do 7,99 m,
b)
od 8,00 do 9,99 m,
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c)

od 10,00 m do 11,99
m,
d)
od 12,00 m do 14,99
m,
e)
od 15,00 m do 18,49
m,
f)
od 18,50 m do 30,49
m,
g)
powyżej 30,50 m;
2)
na obszarach, o których
mowa w art. 4 pkt 1 i 3
ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach
morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji
morskiej oraz na obszarach
na północ od granicy
między wodami morskimi a
wodami
śródlądowymi
wyznaczonej w przepisach
wykonawczych wydanych
na podstawie art. 3 – o
długości całkowitej do
12,00 m;
3)
na obszarach morskich
innych niż wymienione w
pkt 1 i 2.
2. Zdolność
połowowa
statków rybackich w segmencie
floty, o którym mowa w ust. 1:
1)
pkt 1 – nie może wynieść
więcej niż 16797,41 GT i
64043,59 kW;
2)
pkt 2 – nie może wynieść
więcej niż 950,07 GT i
7964,7 kW;
3)
pkt 3 – nie może wynieść
więcej niż 21526 GT i
22441 kW.
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3. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa prowadzi i
aktualizuje na stronie internetowej
urzędu
obsługującego
tego
ministra wykaz określający:
1)
sumę zdolności połowowej
statków rybackich, na które
zostały wydane licencje w
poszczególnych
segmentach floty;
2)
sumę
niewykorzystanej
zdolności
połowowej
statków
rybackich
w
poszczególnych
segmentach floty.
Art. 10. Minister właściwy
do spraw rybołówstwa, w zakresie
nieobjętym
przepisami
Unii
Europejskiej
dotyczącymi
wspólnej polityki rybołówstwa,
zwanej dalej „WPR”, określi, w
drodze
rozporządzenia,
w
odniesieniu do wykonywania
rybołówstwa komercyjnego na
obszarach
morskich
Rzeczypospolitej
Polskiej, z
wyłączeniem obszarów, o których
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2:
1)
wymiary i okresy ochronne
organizmów morskich lub
2)
szczegółowe
warunki
wykonywania
tego
rybołówstwa, w tym:
a)
rodzaj,
liczbę
i
konstrukcję narzędzi
połowowych, które
mogą być używane,
b)
sposób prowadzenia
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połowów,
sposób postępowania
w przypadku połowu
oznakowanych
ryb
pochodzących
z
zarybiania obszarów
morskich
Rzeczypospolitej
Polskiej,
d)
wielkość
dopuszczalnego
przyłowu
oraz
gatunki organizmów
morskich,
których
przyłów
podlega
obowiązkowi
zgłoszenia
do
okręgowego
inspektora
rybołówstwa
morskiego,
e)
szczegółowy sposób
oznakowania
narzędzi
połowowych,
f)
miejsca
i
czas
dokonywania
wyładunku
określonych
gatunków
organizmów
morskich
– mając na względzie efektywne
wykorzystywanie
narzędzi
połowowych
oraz
ochronę
żywych zasobów morza.
c)

Art. 11. Właściwy
okręgowy inspektor rybołówstwa
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morskiego, po zasięgnięciu opinii
instytutu
badawczego
lub
instytutu
naukowego,
prowadzących badania naukowe
lub prace rozwojowe, w zakresie
rybołówstwa morskiego, lub
szkoły wyższej kształcącej w
zakresie rybołówstwa morskiego
oraz
organizacji
społecznozawodowych rybaków, określi, w
drodze zarządzenia, stanowiącego
akt prawa miejscowego, w
odniesieniu do wykonywania
rybołówstwa komercyjnego na
obszarach, o których mowa w art.
9 ust. 1 pkt 2:
1)
wymiary i okresy ochronne
organizmów morskich lub
2)
obszary
wyłączone
z
wykonywania
tego
rybołówstwa na stałe lub na
czas określony, lub
3)
szczegółowe
warunki
wykonywania
tego
rybołówstwa, w tym:
a)
rodzaj,
liczbę
i
konstrukcję narzędzi
połowowych, które
mogą być używane,
b)
rodzaj
i
liczbę
narzędzi
połowowych, które
mogą
być
wystawiane
jednocześnie
na
określonym obszarze,
c)
sposób prowadzenia
połowów,
d)
szczegółowy sposób
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oznakowania
narzędzi
połowowych.
Art. 19
ust. 2
Art. 19
ust. 3
Art. 20
ust. 1

Do celów kontroli państwo członkowskie powiadamia inne
zainteresowane państwa członkowskie o przepisach przyjętych na mocy
ust. 1.
Państwa członkowskie podają do publicznej wiadomości odpowiednie
informacje na temat środków przyjętych zgodnie z niniejszym
artykułem.
Państwo członkowskie może podjąć niedyskryminacyjne środki na rzecz
ochrony stad i zarządzania nimi oraz utrzymania lub poprawy stanu
ochrony morskich ekosystemów w strefie 12 mil morskich od linii
podstawowej, pod warunkiem że Unia nie przyjęła środków
ukierunkowanych w szczególności na ochronę i zarządzanie w
odniesieniu do tej strefy lub ukierunkowanych w szczególności na
rozwiązanie problemu wskazanego przez to państwo członkowskie.
Środkipaństwa członkowskiego muszą być zgodne z celami określonymi
w art. 2 i co najmniej tak samo rygorystyczne jak środki przewidziane w
prawie Unii.
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Art. 10

Art. 10. Minister właściwy
do spraw rybołówstwa, w zakresie
nieobjętym
przepisami
Unii
Europejskiej
dotyczącymi
wspólnej polityki rybołówstwa,
zwanej dalej „WPR”, określi, w
drodze
rozporządzenia,
w
odniesieniu do wykonywania
rybołówstwa komercyjnego na
obszarach
morskich
Rzeczypospolitej
Polskiej, z
wyłączeniem obszarów, o których
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2:
1)
wymiary i okresy ochronne
organizmów morskich lub
szczegółowe
warunki
2)
wykonywania
tego
rybołówstwa, w tym:
a)
rodzaj,
liczbę
i
konstrukcję narzędzi
połowowych, które
mogą być używane,
b)
sposób prowadzenia
połowów,
c)
sposób postępowania
w przypadku połowu
oznakowanych
ryb
pochodzących
z
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zarybiania obszarów
morskich
Rzeczypospolitej
Polskiej,
d)
wielkość
dopuszczalnego
przyłowu
oraz
gatunki organizmów
morskich,
których
przyłów
podlega
obowiązkowi
zgłoszenia
do
okręgowego
inspektora
rybołówstwa
morskiego,
e)
szczegółowy sposób
oznakowania
narzędzi
połowowych,
f)
miejsca
i
czas
dokonywania
wyładunku
określonych
gatunków
organizmów
morskich
– mając na względzie efektywne
wykorzystywanie
narzędzi
połowowych
oraz
ochronę
żywych zasobów morza.
Art. 20
ust. 2

Jeżeli środki ochrony i zarządzania, które mają zostać przyjęte przez
państwo członkowskie, mogą mieć wpływ na statki rybackie innych
państw członkowskich, środki takie przyjmuje się jedynie po
skonsultowaniu się z Komisją, odpowiednimi państwami członkowskimi
i odpowiednimi komitetami doradczymi w sprawie projektów środków
wraz z uzasadnieniem, w którym wykazuje się między innymi, że środki
te są niedyskryminujące. Do celów takich konsultacji konsultujące się
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państwo członkowskie może ustalić rozsądny termin, który nie może
jednak być krótszy niż dwa miesiące.
Art. 20
ust. 3
Art. 20
ust. 4

Art. 21

Państwa członkowskie podają do publicznej wiadomości odpowiednie
informacje na temat środków przyjętych zgodnie z niniejszym
artykułem.
W przypadku gdy Komisja uzna, że środek przyjęty na mocy niniejszego
artykułu nie spełnia warunków określonych w ust. 1, może z
zastrzeżeniem podania odpowiednich powodów zwrócić się do
zainteresowanego państwa członkowskiego, aby zmieniło lub uchyliło
ten środek.
Państwa członkowskie mogą ustanowić system przekazywalnych
koncesji połowowych. Państwa członkowskie mające taki system
ustanawiają i utrzymują rejestr przekazywalnych koncesji połowowych.

N

N

T

Art. 58 (oraz
dalsze
do
art. 64)

Minister
Art. 58. 1.
właściwy do spraw rybołówstwa:
1)
oblicza wieloletnie udziały
połowowe co 5 lat na okres
5 lat,
2)
przyznaje,
w
drodze
decyzji, armatorom statków
rybackich, na ich wniosek,
wieloletnie
udziały
połowowe
– na gatunki organizmów
morskich określone w
przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art.
63.
2. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa ogłasza na
stronie
internetowej
urzędu
obsługującego
tego
ministra
okresy, na które będą ustalane
wieloletnie udziały połowowe na
określony gatunek organizmów
morskich.
3. Wieloletni
udział
połowowy
przyznaje
się
armatorowi na statek rybacki, na
który posiada on licencję i
specjalne zezwolenie połowowe
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obejmujące gatunek organizmów
morskich,
którego
dotyczy
wniosek
o
przyznanie
wieloletniego
udziału
połowowego.
4. Wniosek o przyznanie
wieloletniego
udziału
połowowego zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce
zamieszkania i adres albo
nazwę, siedzibę i adres
armatora statku rybackiego;
2)
oznakę rybacką statku
rybackiego;
3)
określenie
gatunków
organizmów
morskich,
które będą celem połowów
w ramach wieloletniego
udziału połowowego wraz
ze wskazaniem obszaru
połowów.
5. Wniosek o przyznanie
wieloletniego
udziału
połowowego składa się do
ministra właściwego do spraw
rybołówstwa
na
formularzu
udostępnionym
na
stronie
internetowej
urzędu
obsługującego tego ministra.
6. Wieloletni
udział
połowowy, o którym mowa w ust.
3, oblicza się zgodnie z wzorem:

W % = 100 ´

Pa
Pwa

gdzie:
W – oznacza wyrażony
procentowo
wieloletni udział
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połowowy
armatora statku
rybackiego
w
ogólnej kwocie
połowowej
wnioskowanego
gatunku
organizmów
morskich,
Pa – oznacza sumę
wielkości
połowów
wnioskowanego
gatunku
organizmów
morskich
prowadzonych
przez
armatora
statku rybackiego
w
okresie
ostatnich 10 lat
kalendarzowych
poprzedzających
rok rozpoczęcia
okresu, o którym
mowa w ust. 1
pkt 1,
Pwa – oznacza sumę
wielkości
ogólnych
kwot
połowowych
wnioskowanego
gatunku
organizmów
morskich
możliwych
do
odłowienia przez
Rzeczpospolitą
Polską, w okresie
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ostatnich 10 lat
kalendarzowych
poprzedzających
rok rozpoczęcia
okresu, o którym
mowa w ust. 1
pkt 1.
7. Wielkość
połowów
wnioskowanego
gatunku
organizmów
morskich
prowadzonych przez armatora
statku rybackiego, z wyłączeniem
połowów prowadzonych w celu
prowadzenia badań naukowych
lub prac rozwojowych albo w celu
kształcenia,
w
zakresie
rybołówstwa morskiego, ustala
się na podstawie historycznej
bazy połowowej tego armatora.
8. Wieloletni
udział
połowowy obliczony zgodnie z
ust. 6, jest wpisywany z urzędu, w
specjalnym
zezwoleniu
połowowym, po przeliczeniu go
na
sztuki
albo
kilogramy
określonego gatunku organizmów
morskich, przez okres na jaki
został
danemu
armatorowi
przyznany.
9. W przypadku złożenia
wniosku
o
przyznanie
wieloletniego
udziału
połowowego w czasie trwania
okresu, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, udział ten przyznaje się na
okres,
jaki
pozostał
do
zakończenia pięcioletniego okresu
ustalonego
przez
ministra
właściwego
do
spraw
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rybołówstwa.
Art. 59. Minister właściwy
do spraw rybołówstwa odmawia,
w drodze decyzji, przyznania
wieloletniego
udziału
połowowego, jeżeli:
1)
gatunek
organizmów
morskich na określonym
obszarze, którego dotyczy
wniosek
o
przyznanie
wieloletniego
udziału
połowowego,
nie
jest
wskazany w przepisach
wykonawczych wydanych
na podstawie art. 63;
2)
w
terminie
2
lat
poprzedzających
dzień
złożenia
wniosku
o
przyznanie wieloletniego
udziału
połowowego,
armator dopuścił się przy
użyciu statku rybackiego,
objętego tym wnioskiem,
poważnego naruszenia w
rozumieniu
art.
42
rozporządzenia
nr
1005/2008 lub art. 90 ust. 1
rozporządzenia
nr
1224/2009, w przypadku
gdy decyzja w sprawie
wymierzenia
kary
pieniężnej za to naruszenie
stała się ostateczna.
Art. 60. 1. Armator statku
rybackiego może przekazać na
określony czas wieloletni udział
połowowy, w drodze umowy
zawartej w formie pisemnej, w
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całości albo w części innemu
armatorowi,
który
posiada
wieloletni udział połowowy tego
samego gatunku organizmów
morskich na obszarze, którego
dotyczy przekazanie.
2. Umowa, o której mowa
w ust. 1, wymaga dla swej
ważności zatwierdzenia, w drodze
decyzji,
przez
ministra
właściwego
do
spraw
rybołówstwa, wydawanej na
wspólny wniosek stron tej
umowy.
3. Wniosek o zatwierdzenie
umowy składa się wraz z tą
umową
na
formularzu
udostępnionym
na
stronie
internetowej
urzędu
obsługującego
ministra
właściwego
do
spraw
rybołówstwa.
4. Wniosek o zatwierdzenie
umowy zawiera:
1)
wskazanie
armatorów
statków
rybackich
biorących
udział
w
przekazaniu wieloletniego
udziału połowowego;
2)
oznaki rybackie statków
rybackich biorących udział
w przekazaniu;
3)
określenie
wielkości
wieloletniego
udziału
połowowego
danego
gatunku
organizmów
morskich, którego dotyczy
przekazanie;
4)
wskazanie okresu, na jaki

48

ma zostać
przekazany
wieloletni
udział
połowowy.
5. Okres, o którym mowa w
ust. 4 pkt 4, nie może być krótszy
niż rok kalendarzowy i dłuższy
niż kolejne lata kalendarzowe, na
które przyznano wieloletni udział
połowowy.
6. Przekazanie
wieloletniego
udziału
połowowego następuje w drodze
zmiany decyzji w sprawie
przyznania tego udziału oraz
zmiany specjalnych zezwoleń
połowowych.
Art. 61. Minister właściwy
do spraw rybołówstwa odmawia,
w drodze decyzji, zatwierdzenia
umowy, o której mowa w art. 60
ust. 1, w przypadku gdy:
1)
zatwierdzenie spowoduje,
że
suma
wieloletnich
udziałów
połowowych
danego
gatunku
organizmów
morskich
posiadanych przez armatora
przekroczy
maksymalną
dopuszczalną
wielkość,
określoną w przepisach
wykonawczych wydanych
na podstawie art. 63;
2)
armator, któremu ma zostać
przekazany
wieloletni
udział
połowowy
nie
posiada
wieloletniego
udziału
połowowego
danego
gatunku
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3)

4)

organizmów morskich na
danym obszarze;
armator, któremu ma zostać
przekazany
wieloletni
udział
połowowy
jest
armatorem
statku
rybackiego
o
obcej
przynależności;
armator, któremu ma zostać
przekazany
wieloletni
udział połowowy danego
gatunku
organizmów
morskich jest armatorem
statku rybackiego, który
znajduje się w innym
segmencie floty, niż statek
rybacki armatora, który ma
przekazać wieloletni udział
połowowy.

Art. 62. 1.
Armator,
któremu przyznano wieloletni
udział połowowy na dany statek
rybacki, może udział ten w
całości albo w części przenieść na
inny statek rybacki, którego jest
armatorem, jeżeli na statek ten
wydano specjalne zezwolenie
połowowe
uprawniające
do
połowu
danego
gatunku
organizmów
morskich
na
obszarze,
którego
dotyczy
przeniesienie.
2. Armator, o którym mowa
w ust. 1, składa do ministra
właściwego
do
spraw
rybołówstwa wniosek o zmianę
decyzji w sprawie przyznania
wieloletniego
udziału
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połowowego
oraz
zmianę
specjalnego
zezwolenia
połowowego.
3. Do wniosku o zmianę
decyzji w sprawie przyznania
wieloletniego
udziału
połowowego przepis art. 60 ust. 4
stosuje się odpowiednio.
Art. 63. Minister właściwy
do spraw rybołówstwa, po
uzyskaniu
opinii
instytutu
badawczego
lub
instytutu
naukowego,
prowadzących
badania naukowe lub prace
rozwojowe,
w
zakresie
rybołówstwa morskiego, oraz
opinii organizacji społecznozawodowych rybaków, może
określić,
w
drodze
rozporządzenia:
1)
gatunki
organizmów
morskich oraz obszary, na
które wieloletni udział
połowowy może zostać
przyznany,
2)
maksymalną
wielkość
wieloletniego
udziału
połowowego
danego
gatunku
organizmów
morskich na określonych
obszarach, jakie może
posiadać jeden armator
– mając
na
względzie
dostosowanie
nakładu
połowowego
do
dostępnych
żywych
zasobów
morza,
zapobieganie
przełowieniu
poszczególnych
gatunków
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organizmów morskich, ochronę
rybackiej floty przybrzeżnej oraz
zapewnienie
efektywnych
warunków
prowadzenia
działalności połowowej.
Art. 64. 1.
Minister
właściwy do spraw rybołówstwa
prowadzi,
w
formie
elektronicznej,
rejestr
wieloletnich
udziałów
połowowych, w którym gromadzi
i przechowuje dane dotyczące:
1)
armatorów
statków
rybackich,
którym
przyznano
wieloletnie
udziały połowowe;
2)
decyzji:
a)
w
sprawie
zatwierdzenia
umowy, o której
mowa w art. 60 ust.
1,
b)
o przyznaniu, zmianie
lub
odmowie
przyznania
wieloletnich udziałów
połowowych;
3)
wielkości
wieloletnich
udziałów
połowowych
przysługujących
armatorowi na dany statek
rybacki.
2. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa udostępnia
armatorowi statku rybackiego na
jego wniosek dane, o których
mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

52

Art. 22
ust. 1

Państwa członkowskie wprowadzają z czasem środki służące
dostosowaniu zdolności połowowej swojej floty do swoich uprawnień do
połowów, biorąc pod uwagę tendencje i w oparciu o najlepsze opinie
naukowe, mając na uwadze cel polegający na osiągnięciu stabilnej i
trwałej równowagi między nimi.

N

Art. 22
ust. 2

Aby osiągnąć cel, o którym mowa w ust. 1, państwa członkowskie
przesyłają Komisji do 31 maja każdego roku sprawozdanie na temat
równowagi pomiędzy zdolnościami połowowymi swoich flot a swoimi
uprawnieniami do połowów. W celu ułatwienia wspólnego podejścia w
całej Unii sprawozdanie to jest sporządzane zgodnie ze wspólnymi
wytycznymi, które Komisja może opracować, określającymi
odpowiednie parametry techniczne, społeczne i ekonomiczne.
Sprawozdanie zawiera roczną ocenę zdolności floty krajowej i
wszystkich segmentów floty danego państwa członkowskiego. W
sprawozdaniu należy dążyć do określenia strukturalnej nadwyżki
zdolności w podziale na segmenty i ocenić długoterminową rentowność
w podziale na segmenty. Sprawozdania te są podawane do wiadomości
publicznej.
Jeżeli chodzi o ocenę, o której mowa w ust. 2 akapit drugi, państwa
członkowskie opierają swoją analizę na równowadze pomiędzy
zdolnościami połowowymi swoich flot a swoimi uprawnieniami do
połowów. Oddzielne oceny zostają sporządzone w odniesieniu do flot
działających w najbardziej oddalonych regionach oraz statków
działających wyłącznie poza wodami Unii.

N

Jeśli z oceny wynika wyraźnie, że zdolność połowowa nie jest
skutecznie równoważona uprawnieniami do połowów, państwo
członkowskie sporządza plan działania dla segmentów floty, w stosunku
do których stwierdzono strukturalną nadwyżkę zdolności; plan ten jest
włączany do sprawozdania tego państwa członkowskiego. Plan działania
określa cele dostosowawcze i narzędzia służące osiągnięciu równowagi
oraz wyraźne ramy czasowe jego wdrażania.
Co roku Komisja przygotowuje sprawozdanie dla Parlamentu
Europejskiego i Rady na temat równowagi pomiędzy zdolnościami
połowowymi flot państw członkowskich i ich uprawnieniami do
połowów, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 2 akapit
pierwszy. Sprawozdanie zawiera plany działania, o których mowa w
akapicie pierwszym niniejszego ustępu. Pierwsze sprawozdanie zostanie

N

Art. 22
ust. 3

Art. 22
ust. 4

N
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Art. 22
ust. 5

przedłożone do dnia 31 marca 2015 r.
Niesporządzenie sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, lub brak
wdrożenia planu działania, o którym mowa w akapicie pierwszym
niniejszego ustępu, może skutkować proporcjonalnym zawieszeniem lub
przerwaniem świadczenia danemu państwu członkowskiemu stosownej
unijnej pomocy finansowej na inwestycje w segment lub segmenty danej
floty zgodnie z przyszłym aktem prawnym Unii ustanawiającym warunki
wsparcia finansowego dla polityki morskiej i rybołówstwa w latach
2014-2020.
Nie zezwala się na żadne wycofanie z floty wspierane przez pomoc
publiczną, chyba że zostanie ono poprzedzone cofnięciem licencji
połowowej i upoważnień do połowów.

T

Art. 15 i art.
18

Art. 15. Minister właściwy
do spraw rybołówstwa odmawia
dokonania wpisu statku do
rejestru, jeżeli:
1)
wpis
spowodowałby
przekroczenie
indywidualnej
zdolności
połowowej,
którą
dysponuje właściciel tego
statku lub
2)
właściciel
tego
statku
złożył wniosek o jego wpis
do rejestru w ramach
zdolności połowowej, o
której mowa w art. 22 ust. 2
pkt 3, z wyłączeniem
przypadku,
gdy
wpis
dotyczy
statku,
który
miałby zostać wpisany do
segmentu floty, o którym
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3,
lub
3)
wpis
spowodowałby
przekroczenie
zdolności
połowowej
w
danym
segmencie floty, do którego
miałby zostać wpisany ten
statek, lub
4)
właściciel
tego
statku
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5)

6)

7)

złożył wniosek o jego wpis
do rejestru, a statek ten
został uprzednio wycofany
z
wykonywania
rybołówstwa komercyjnego
z zastosowaniem pomocy
publicznej z tytułu trwałego
zaprzestania
działalności
połowowej, zwanej dalej
„pomocą publiczną”, lub
właściciel
tego
statku
złożył wniosek o jego wpis
do rejestru w segmencie
floty, o którym mowa w art.
9 ust. 1 pkt 1, a długość
całkowita tego statku jest
mniejsza niż 5 m lub moc
silnika głównego tego
statku wynosi mniej niż 15
kW, lub
właściciel statku złożył
wniosek o jego wpis do
rejestru w segmencie floty,
o którym mowa w art. 9
ust. 1 pkt 2, a długość
całkowita
tego
statku
przekracza 12 m, lub
statek ten znajduje się we
wspólnotowym
wykazie
statków
prowadzących
połowy
nielegalne,
nieraportowane
i
nieuregulowane, o którym
mowa w art. 27 ust. 1
rozporządzenia
nr
1005/2008.

Art. 18. Minister właściwy
do spraw rybołówstwa odmawia
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dokonania zmiany wpisu w
rejestrze, gdy:
1)
zmiana wpisu dotyczy:
a)
zwiększenia
zdolności połowowej
statku rybackiego –
jeżeli
na
dzień
złożenia
wniosku
właściciel
statku
rybackiego
nie
dysponuje
odpowiednią
indywidualną
zdolnością
połowową,
b)
ponownego
wprowadzenia statku
rybackiego
do
wykonywania
rybołówstwa
komercyjnego, jeżeli:
– właściciel statku
nie
dysponuje
odpowiednią
indywidualną
zdolnością
połowową,
– właściciel statku
złożył wniosek o
ponowne
wprowadzenie
tego statku do
wykonywania
rybołówstwa
komercyjnego w
ramach
indywidualnej
zdolności
połowowej,
o
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c)

której mowa w
art. 22 ust. 2 pkt
3,
z
wyłączeniem
przypadku, gdy
wpis
dotyczy
statku
rybackiego,
który
miałby
zostać wpisany
do
segmentu
floty, o którym
mowa w art. 9
ust. 1 pkt 3,
– statek
został
uprzednio
wycofany
z
wykonywania
rybołówstwa
komercyjnego z
zastosowaniem
pomocy
publicznej,
wycofania
statku
rybackiego
z
wykonywania
rybołówstwa
komercyjnego
z
zastosowaniem
pomocy publicznej –
jeżeli właściciel tego
statku
zwiększył
zdolność połowową
statku
z
wykorzystaniem
dodatkowej zdolności
połowowej w okresie
5 lat od dnia wydania
decyzji w sprawie
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2)

3)

dokonania zmiany w
rejestrze w zakresie
zwiększenia
zdolności połowowej
statku w ramach
przyznanej
dodatkowej zdolności
połowowej,
d)
narzędzi połowowych
ciągnionych – w
przypadku
statku
rybackiego o długości
całkowitej do 12 m,
na który przyznano
dodatkową zdolność
połowową,
w
terminie 5 lat od dnia
dokonania wpisu w
rejestrze związanego
z wydaniem decyzji o
przyznaniu
tej
zdolności połowowej;
przedmiotem zmiany wpisu
dotyczącego modernizacji
statku
rybackiego
nie
będzie, w przypadku statku
rybackiego o długości
całkowitej mniejszej niż 5
m lub mocy silnika
głównego mniejszej niż 15
kW, zwiększenie długości
statku do co najmniej 5 m
lub mocy silnika głównego
do co najmniej 15 kW;
przedmiotem zmiany wpisu
będzie, w przypadku statku
rybackiego
znajdującego
się w segmencie floty, o
którym mowa w art. 9 ust.
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4)

Art. 22
ust. 6

Nie zastępuje się zdolności połowowej odpowiadającej statkom
rybackim wycofanym przy zastosowaniu pomocy publicznej.

T

Art. 15 pkt 4

1 pkt 2, zwiększenie
długości całkowitej tego
statku powyżej 12 m;
zmiana ta spowodowałaby
przekroczenie
zdolności
połowowej
w
danym
segmencie floty, do którego
miałby zostać wpisany ten
statek.

Art. 15. Minister właściwy
do spraw rybołówstwa odmawia
dokonania wpisu statku do
rejestru, jeżeli:
1)
wpis
spowodowałby
przekroczenie
indywidualnej
zdolności
połowowej,
którą
dysponuje właściciel tego
statku lub
2)
właściciel
tego
statku
złożył wniosek o jego wpis
do rejestru w ramach
zdolności połowowej, o
której mowa w art. 22 ust. 2
pkt 3, z wyłączeniem
przypadku,
gdy
wpis
dotyczy
statku,
który
miałby zostać wpisany do
segmentu floty, o którym
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3,
lub
3)
wpis
spowodowałby
przekroczenie
zdolności
połowowej
w
danym
segmencie floty, do którego
miałby zostać wpisany ten
statek, lub
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4)

właściciel
tego
statku
złożył wniosek o jego wpis
do rejestru, a statek ten
został uprzednio wycofany
z
wykonywania
rybołówstwa komercyjnego
z zastosowaniem pomocy
publicznej z tytułu trwałego
zaprzestania
działalności
połowowej, zwanej dalej
„pomocą publiczną”, lub
5)
właściciel
tego
statku
złożył wniosek o jego wpis
do rejestru w segmencie
floty, o którym mowa w art.
9 ust. 1 pkt 1, a długość
całkowita tego statku jest
mniejsza niż 5 m lub moc
silnika głównego tego
statku wynosi mniej niż 15
kW, lub
6)
właściciel statku złożył
wniosek o jego wpis do
rejestru w segmencie floty,
o którym mowa w art. 9
ust. 1 pkt 2, a długość
całkowita
tego
statku
przekracza 12 m, lub
7)
statek ten znajduje się we
wspólnotowym wykazie statków
prowadzących połowy nielegalne,
nieraportowane i nieuregulowane,
o którym mowa w art. 27 ust. 1
rozporządzenia nr 1005/2008.
Art. 22
ust. 7

Państwa członkowskie zapewniają, aby od dnia 1 stycznia 2014 r.
zdolność połowowa ich floty w żadnym momencie nie przekraczała
limitów zdolności połowowej określonych w załączniku II.

N
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Art. 23
ust. 1

Państwa członkowskie zarządzają wprowadzaniem statków do swoich
flot oraz wycofywaniem ich ze swoich flot w taki sposób, aby
wprowadzenie do floty nowej zdolności bez korzystania z pomocy
publicznej było równoważone uprzednim obniżeniem zdolności o co
najmniej tę samą wielkość bez korzystania z pomocy publicznej.

T

Art. 15 i art.
18

Art. 15. Minister właściwy
do spraw rybołówstwa odmawia
dokonania wpisu statku do
rejestru, jeżeli:
1)
wpis
spowodowałby
przekroczenie
indywidualnej
zdolności
połowowej,
którą
dysponuje właściciel tego
statku lub
2)
właściciel
tego
statku
złożył wniosek o jego wpis
do rejestru w ramach
zdolności połowowej, o
której mowa w art. 22 ust. 2
pkt 3, z wyłączeniem
przypadku,
gdy
wpis
dotyczy
statku,
który
miałby zostać wpisany do
segmentu floty, o którym
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3,
lub
3)
wpis
spowodowałby
przekroczenie
zdolności
połowowej
w
danym
segmencie floty, do którego
miałby zostać wpisany ten
statek, lub
4)
właściciel
tego
statku
złożył wniosek o jego wpis
do rejestru, a statek ten
został uprzednio wycofany
z
wykonywania
rybołówstwa komercyjnego
z zastosowaniem pomocy
publicznej z tytułu trwałego
zaprzestania
działalności
połowowej, zwanej dalej
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5)

6)

7)

„pomocą publiczną”, lub
właściciel
tego
statku
złożył wniosek o jego wpis
do rejestru w segmencie
floty, o którym mowa w art.
9 ust. 1 pkt 1, a długość
całkowita tego statku jest
mniejsza niż 5 m lub moc
silnika głównego tego
statku wynosi mniej niż 15
kW, lub
właściciel statku złożył
wniosek o jego wpis do
rejestru w segmencie floty,
o którym mowa w art. 9
ust. 1 pkt 2, a długość
całkowita
tego
statku
przekracza 12 m, lub
statek ten znajduje się we
wspólnotowym
wykazie
statków
prowadzących
połowy
nielegalne,
nieraportowane
i
nieuregulowane, o którym
mowa w art. 27 ust. 1
rozporządzenia
nr
1005/2008.

Art. 18. Minister właściwy
do spraw rybołówstwa odmawia
dokonania zmiany wpisu w
rejestrze, gdy:
1)
zmiana wpisu dotyczy:
a)
zwiększenia
zdolności połowowej
statku rybackiego –
jeżeli
na
dzień
złożenia
wniosku
właściciel
statku
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b)

rybackiego
nie
dysponuje
odpowiednią
indywidualną
zdolnością
połowową,
ponownego
wprowadzenia statku
rybackiego
do
wykonywania
rybołówstwa
komercyjnego, jeżeli:
– właściciel statku
nie
dysponuje
odpowiednią
indywidualną
zdolnością
połowową,
– właściciel statku
złożył wniosek o
ponowne
wprowadzenie
tego statku do
wykonywania
rybołówstwa
komercyjnego w
ramach
indywidualnej
zdolności
połowowej,
o
której mowa w
art. 22 ust. 2 pkt
3,
z
wyłączeniem
przypadku, gdy
wpis
dotyczy
statku
rybackiego,
który
miałby
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c)

d)

zostać wpisany
do
segmentu
floty, o którym
mowa w art. 9
ust. 1 pkt 3,
– statek
został
uprzednio
wycofany
z
wykonywania
rybołówstwa
komercyjnego z
zastosowaniem
pomocy
publicznej,
wycofania
statku
rybackiego
z
wykonywania
rybołówstwa
komercyjnego
z
zastosowaniem
pomocy publicznej –
jeżeli właściciel tego
statku
zwiększył
zdolność połowową
statku
z
wykorzystaniem
dodatkowej zdolności
połowowej w okresie
5 lat od dnia wydania
decyzji w sprawie
dokonania zmiany w
rejestrze w zakresie
zwiększenia
zdolności połowowej
statku w ramach
przyznanej
dodatkowej zdolności
połowowej,
narzędzi połowowych
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2)

3)

4)

ciągnionych – w
przypadku
statku
rybackiego o długości
całkowitej do 12 m,
na który przyznano
dodatkową zdolność
połowową,
w
terminie 5 lat od dnia
dokonania wpisu w
rejestrze związanego
z wydaniem decyzji o
przyznaniu
tej
zdolności połowowej;
przedmiotem zmiany wpisu
dotyczącego modernizacji
statku
rybackiego
nie
będzie, w przypadku statku
rybackiego o długości
całkowitej mniejszej niż 5
m lub mocy silnika
głównego mniejszej niż 15
kW, zwiększenie długości
statku do co najmniej 5 m
lub mocy silnika głównego
do co najmniej 15 kW;
przedmiotem zmiany wpisu
będzie, w przypadku statku
rybackiego
znajdującego
się w segmencie floty, o
którym mowa w art. 9 ust.
1 pkt 2, zwiększenie
długości całkowitej tego
statku powyżej 12 m;
zmiana ta spowodowałaby
przekroczenie
zdolności
połowowej
w
danym
segmencie floty, do którego
miałby zostać wpisany ten
statek.
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Art. 23
ust. 2

Art. 23
ust. 3

Art. 24
ust. 1

Komisja może przyjmować akty wykonawcze ustanawiające przepisy
wykonawcze dotyczące stosowania niniejszego artykułu. Te akty
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której
mowa w art. 47 ust. 2.
Nie później niż 30 grudnia 2018 r. Komisja oceni system
wprowadzania/wycofywania w świetle zmieniającej się relacji między
zdolnością połowową floty a prognozowanymi uprawnieniami do
połowów i zaproponuje, w stosownym przypadku, zmianę tego systemu.
Państwa członkowskie rejestrują informacje dotyczące własności
statków, charakterystyce statków i narzędzi oraz działalności unijnych
statków rybackich pływających pod ich banderą, niezbędne do
zarządzania środkami ustanowionymi na mocy niniejszego
rozporządzenia.

N

N

T

Art. 14 ust. 3

Art. 14. 1. W sprawach
dotyczących dokonywania wpisu
statku do rejestru, w tym
dokonywania zmian wpisów w
rejestrze, wydaje się decyzje.
2.
Decyzje
dotyczące
dokonania wpisu statku do
rejestru są wydawane na wniosek
właściciela statku.
3. Wniosek o dokonanie
wpisu statku do rejestru zawiera:
imię, nazwisko, miejsce
1)
zamieszkania i adres albo
nazwę, siedzibę i adres
właściciela statku;
2)
oznakę rybacką oraz nazwę
statku, a także poprzednie
oznaki rybackie oraz nazwy
statku
lub
inne
oznakowania tego statku,
jeżeli zostały nadane;
3)
numer, o którym mowa w
wierszu 2 w załączniku nr I
do
rozporządzenia
nr
26/2004,
zwany
dalej
„numerem CFR”, jeżeli
został nadany;
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4)

dane określone w wierszach
1, 7, 8, 11, 13–25, 27, 28,
32–35, 37 i 38 w
załączniku
nr
I
do
rozporządzenia nr 26/2004;
5)
określenie
obszarów
prowadzenia połowu, o
których mowa w art. 9 ust.
1;
6)
określenie rodzaju i liczby
narzędzi
połowowych,
które będą wystawiane lub
wydawane z tego statku;
7)
informację, z jakiego statku
rybackiego
pochodzi
zdolność połowowa, w
ramach której ma nastąpić
wpis statku do rejestru;
8)
informację, czy na statku
jest
zamontowane
urządzenie do satelitarnego
monitorowania
ruchu
statków rybackich.
4. W
przypadku
postępowania
dotyczącego
dokonania wpisu do rejestru
statku nieposiadającego numeru
CFR, minister właściwy do spraw
rybołówstwa wydając decyzję o
wpisie statku do rejestru nadaje
ten numer w sposób określony w
załączniku nr I do rozporządzenia
nr 26/2004.
5. Do wniosku o dokonanie
wpisu statku do rejestru dołącza
się:
1)
dokumenty, o których
mowa w przepisach ustawy
z dnia 18 sierpnia 2011 r.

67

2)

3)

o bezpieczeństwie
morskim:
a)
certyfikat zgodności
statku
rybackiego
albo
b)
kartę bezpieczeństwa
„Ł” albo
c)
kartę bezpieczeństwa,
oraz
d)
certyfikat zwolnienia
statku
rybackiego,
jeżeli został wydany;
dokumenty, o których
mowa
w
przepisach
Kodeksu morskiego:
a)
międzynarodowe
świadectwo
pomiarowe
albo
świadectwo
pomiarowe oraz
b)
certyfikat okrętowy
albo
dokument
rejestracyjny statku,
oraz
c)
decyzję
dyrektora
urzędu morskiego o
zatwierdzeniu nazwy
statku, jeżeli statkowi
nadano nazwę;
dokumenty wydane przez
uznaną
organizację
klasyfikacyjną
potwierdzające
zdolność
lub przystosowanie statku
do określonego używania
zgodnie
z
przepisami
klasyfikacyjnymi
tej
organizacji:
a)
świadectwo
klasy
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albo
tymczasowe
świadectwo
klasy,
albo
c)
świadectwo
klasy
łodzi, albo
d)
tymczasowe
świadectwo
klasy
łodzi, albo
e)
orzeczenie techniczne
o
zdatności
do
pływania
– oraz
świadectwo
urządzeń
maszynowych
albo
tymczasowe
świadectwo
urządzeń
maszynowych;
4)
pozwolenie radiowe na
używanie stacji statkowej w
służbie
radiotelekomunikacji
morskiej, o którym mowa
w przepisach ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U.
z 2014 r. poz. 243, 827 i
1198);
5)
dokument, o którym mowa
w art. 6 rozporządzenia
2930/86, o ile właściciel
statku taki posiada, albo
inny
równoważny
dokument potwierdzający
dzień wprowadzenia statku
do eksploatacji.
6. Właściciel statku może
dołączyć do wniosku o dokonanie
wpisu
statku
do
rejestru
dokumenty
będące
b)
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odpowiednikami
dokumentów
wymienionych w ust. 5 pkt 3,
jeżeli zostały wystawione przez
inne niż polskie instytucje lub
organy uprawnione do ich
wystawienia.
7. Dokumenty, o których
mowa w ust. 5 i 6, składa się w
języku polskim albo wraz z
tłumaczeniem na język polski
dokonanym
przez
tłumacza
przysięgłego.
8. Wniosek o dokonanie
wpisu statku do rejestru oraz
wniosek o dokonanie zmiany
wpisu w rejestrze składa się do
ministra właściwego do spraw
rybołówstwa
na
formularzu
udostępnionym
na
stronie
internetowej
urzędu
obsługującego tego ministra.
Art. 24
ust. 2

Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji informacje, o których
mowa w ust. 1.

N

Art. 25
ust. 3

Komisja prowadzi unijny rejestr floty rybackiej, który zawiera
informacje otrzymane na podstawie ust. 2. Zapewnia publiczny dostęp
do unijnego rejestru floty rybackiej z zachowaniem odpowiedniej
ochrony danych osobowych.
Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające techniczne wymogi
operacyjne dotyczące zapisywania, formatu i warunków przekazywania
informacji, o których mowa w ust. 1, 2 i 3. Te akty wykonawcze
przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art.
47 ust. 2.

N

Zgodnie z zasadami przyjętymi w zakresie gromadzenia danych państwa
członkowskie gromadzą dane biologiczne, środowiskowe, techniczne i
społeczno-ekonomiczne, niezbędne do zarządzania rybołówstwem,
zarządzają tymi danymi i udostępniają je użytkownikom końcowym, w
tym organom wyznaczonym przez Komisję. Zdobywanie takich danych i
zarządzanie nimi kwalifikuje się do finansowania za pośrednictwem

T

Art. 24
ust. 4

Art. 25
ust. 1

N

Art. 80 ust. 1
1)

Art. 80. 1. Realizację:
programu krajowego, o
którym mowa w art. 4
rozporządzenia Rady (WE)
nr 199/2008 z dnia 25
lutego 2008 r. w sprawie

70

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zgodnie z przyszłym
aktem prawnym Unii ustanawiającym warunki wsparcia finansowego dla
polityki morskiej i rybołówstwa w latach 2014-2020. Dane te
umożliwiają w szczególności ocenę:
a) stanu eksploatowanych żywych zasobów morza;
b) poziomu połowów i wpływu, jaki działalność połowowa ma na żywe
zasoby morza i na ekosystemy morskie; oraz
c) społeczno-ekonomicznych wyników działalności sektorów
rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa na wodach Unii i poza nimi.

ustanowienia
wspólnotowych
ram
gromadzenia
danych,
zarządzania nimi i ich
wykorzystywania
w
sektorze rybołówstwa oraz
w
sprawie
wspierania
doradztwa naukowego w
zakresie wspólnej polityki
rybołówstwa (Dz. Urz. UE
L 60 z 05.03.2008, str. 1, z
późn. zm.), zwanego dalej
„programem krajowym”,
oraz
2)
programu monitorowania
przypadkowych połowów
waleni, o którym mowa w
rozporządzeniu
nr
812/2004
– minister właściwy do spraw
rybołówstwa
powierza
państwowemu
instytutowi
badawczemu albo instytutowi
naukowemu
prowadzącemu
badania naukowe lub prace
rozwojowe w zakresie WPR,
który
posiada
warunki
techniczno-organizacyjne
niezbędne
do
zbierania
i
zarządzania danymi w zakresie
WPR.
2. Minister właściwy do
spraw rybołówstwa wskaże, w
drodze rozporządzenia, instytut, o
którym mowa w ust. 1, biorąc pod
uwagę
warunki
technicznoorganizacyjne
niezbędne
do
zbierania i zarządzania danymi w
zakresie WPR.
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3.
Instytut
wskazany
zgodnie z ust. 2, pełni rolę
korespondenta
krajowego,
o
którym mowa w art. 25 ust. 4
rozporządzenia nr 1380/2013.
4. Programy, o których
mowa w ust. 1, są finansowane z
budżetu państwa w formie dotacji
celowej.
Art. 25
ust. 2

Gromadzenie i wykorzystywanie danych oraz zarządzanie nimi opiera
się na następujących zasadach:
a)
dokładność i wiarygodność oraz gromadzenie w odpowiednim
czasie;
b)
stosowanie mechanizmów koordynacji, tak aby unikać
powtarzania gromadzenia danych dla różnych celów;

N

c) bezpieczne przechowywanie i ochrona zgromadzonych danych w
skomputeryzowanych bazach danych oraz, w stosownych przypadkach,
ich publiczna dostępność, w tym na poziomie zagregowanym, przy
zapewnieniu poufności;
d) dostęp Komisji lub wyznaczonych przez nią organów do krajowych
baz danych i systemów stosowanych do przetwarzania zgromadzonych
danych do celów sprawdzenia istnienia i jakości danych;
e) dostępność w odpowiednim czasie odpowiednich danych i odnośnych
metod, przy pomocy których dane te są otrzymywane, dla organów
mających interes w zakresie badań lub zarządzania w naukowej analizie
danych w sektorze rybołówstwa oraz dla wszelkich zainteresowanych
stron, nie licząc sytuacji, gdy ochrona i poufność są wymagane na mocy
obowiązującego prawa Unii.
Art. 25
ust. 3

Każdego roku państwa członkowskie przekazują Komisji sprawozdanie
z realizacji ich krajowych programów gromadzenia danych i podają je do
publicznej wiadomości.
Komisja ocenia roczne sprawozdanie z gromadzenia danych po
skonsultowaniu się ze swoim naukowym organem doradczym i w
stosownych przypadkach z odpowiednimi regionalnymi organizacjami

N
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Art. 25
ust. 4

Art. 25
ust. 5

Art. 25
ust. 6
Art. 25
ust. 7

Art. 26
ust. 1

Art. 27
ust. 1

ds. zarządzania rybołówstwem, których Unia jest umawiającą się stroną
lub obserwatorem, oraz z odpowiednimi międzynarodowymi organami
naukowymi.
Państwa członkowskie zapewniają krajową koordynację gromadzenia
danych naukowych, w tym danych społeczno- ekonomicznych, w
zakresie zarządzania rybołówstwem i zarządzania tymi danymi. W tym
celu wyznaczają krajowego korespondenta i organizują coroczne
krajowe posiedzenie koordynacyjne. Komisja jest informowana o
krajowych działaniach koordynacyjnych i jest zapraszana na posiedzenia
koordynacyjne.
Państwa członkowskie, w ścisłej współpracy z Komisją, koordynują
swoją działalność gromadzenia danych z innymi państwami
członkowskimi w tym samym regionie i dokładają wszelkich starań, aby
skoordynować swoje działania z państwami trzecimi, które sprawują
zwierzchnictwo lub jurysdykcję nad wodami w tym samym regionie.
Gromadzenie i wykorzystywanie danych oraz zarządzanie nimi jest
prowadzone w sposób wydajny kosztowo.
Jeżeli państwo członkowskie nie gromadzi lub nie przekazuje danych w
odpowiednim czasie użytkownikom końcowym, może to skutkować
proporcjonalnym zawieszeniem lub przerwaniem świadczenia temu
państwu członkowskiemu stosownej unijnej pomocy finansowej zgodnie
z przyszłym aktem prawnym Unii ustanawiającym warunki wsparcia
finansowego dla polityki morskiej i rybołówstwa w latach 2014-2020.
Komisja konsultuje się z odpowiednimi organami naukowymi. Z STECF
konsultuje się, w stosownych przypadkach, sprawy dotyczące ochrony
żywych zasobów morza i zarządzania nimi, łącznie z zagadnieniami
biologicznymi, ekonomicznymi, środowiskowymi, społecznymi i
technicznymi. Konsultacje z organami naukowymi uwzględniają
właściwe zarządzanie publicznymi środkami finansowymi, mając na celu
unikanie powielania prac przez takie organy.
Państwa członkowskie realizują programy badawcze i innowacyjne
dotyczące rybołówstwa i akwakultury. Ponadto koordynują w ścisłej
współpracy z Komisją programy badawczo-innowacyjne i dotyczące
opinii naukowych w zakresie rybołówstwa z innymi państwami
członkowskimi w kontekście unijnych ram badań i innowacji, angażując
w stosownych przypadkach odnośne komitety doradcze. Działania te
kwalifikują się do finansowania z budżetu Unii zgodnie z odpowiednimi
aktami prawnymi Unii.

N

N

N
N

N

N
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Art. 27
ust. 2

Art. 28
ust. 1

Art. 28
ust. 2

Art. 28
ust. 3
Art. 29
ust. 1

Państwa
członkowskie,
przy
zaangażowaniu
odpowiednich
zainteresowanych stron i wykorzystaniu między innymi dostępnych
unijnych zasobów finansowych, a także poprzez wzajemną koordynację,
zapewniają dostępność właściwych kompetencji i zasobów ludzkich,
jakie mają być zaangażowane w proces wydawania opinii naukowych.
Aby zapewnić zrównoważoną eksploatację i ochronę żywych zasobów
morza i środowiska morskiego oraz zarządzanie nimi, Unia utrzymuje
zewnętrzne stosunki w zakresie rybołówstwa zgodnie ze swoimi
międzynarodowymi zobowiązaniami i celami politycznymi oraz celami i
zasadami określonymi w art. 2 i 3.
W szczególności Unia:
a) aktywnie wspiera rozwój wiedzy i opinii naukowych oraz przyczynia
się do tego rozwoju;
b) poprawia spójność polityczną unijnych inicjatyw, ze szczególnym
uwzględnieniem działań środowiskowych, handlowych i rozwojowych,
oraz wzmacnia spójność działań podejmowanych w kontekście
współpracy na rzecz rozwoju i współpracy naukowej, technicznej i
ekonomicznej;
c) przyczynia się do zrównoważonej działalności połowowej, która jest
rentowna i promuje zatrudnienie w Unii;
d) zapewnia, aby unijna działalność połowowa poza wodami Unii była
oparta na tych samych zasadach i standardach co obowiązujące prawo
Unii w dziedzinie WPRyb, promując równe warunki działania dla
unijnych
podmiotów
gospodarczych
względem
podmiotów
gospodarczych z państw trzecich;
e) propaguje i wspiera, we wszystkich sferach międzynarodowych,
niezbędne działania służące do eliminowania połowów NNN;
f) propaguje tworzenie i wzmacnianie pozycji komitetów regionalnych
organizacji ds. zarządzania rybołówstwem zajmujących się kwestiami
zgodności, okresowych niezależnych ocen skuteczności i odpowiednich
działań naprawczych, w tym skutecznych i zniechęcających sankcji,
które należy stosować w sposób przejrzysty i niedyskryminacyjny.
Przepisy niniejszej części pozostają bez uszczerbku dla przepisów
szczególnych zawartych w umowach międzynarodowych przyjętych na
mocy art. 218 Traktatu.
Unia aktywnie wspiera działania organizacji międzynarodowych
zajmujących się rybołówstwem, w tym regionalnych organizacji ds.
zarządzania rybołówstwem, oraz bierze udział w tych działaniach.

N

N

N

N

N
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Art. 29
ust. 2

Art. 29
ust. 3
Art. 29
ust. 4

Art. 30
ust. 1

Art. 31
ust. 1

Art. 31
ust. 2

Stanowiska Unii w organizacjach międzynarodowych zajmujących się
rybołówstwem i regionalnych organizacjach ds. zarządzania
rybołówstwem opiera się na najlepszych dostępnych opiniach
naukowych w celu zapewnienia zarządzania zasobami rybnymi zgodnie
z celami określonymi w art. 2, w szczególności w jego ust. 2 i ust. 5 lit.
c). Unia dąży do przewodzenia staraniom wzmacniającym działanie
regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem, tak aby mogły
one lepiej chronić żywe zasoby morza i zarządzać nimi w ramach swoich
kompetencji.
Unia aktywnie wspiera opracowywanie odpowiednich i przejrzystych
mechanizmów przydzielania uprawnień do połowów.

N

Unia wspiera współpracę między regionalnymi organizacjami ds.
zarządzania rybołówstwem i spójność między ich odnośnymi ramami
regulacyjnymi, a także wspiera rozwój wiedzy i opinii naukowych, aby
zapewnić, by ich zalecenia były oparte na takich opiniach naukowych.
Unia współpracuje, między innymi za pośrednictwem Europejskiej
Agencji Kontroli Rybołówstwa („Agencja”), z państwami trzecimi i z
organizacjami międzynarodowymi zajmującymi
się rybołówstwem, w tym z regionalnymi organizacjami ds. zarządzania
rybołówstwem, w celu zwiększenia zgodności ze środkami, w
szczególności dotyczącymi zwalczania połowów NNN, w celu
zapewnienia ścisłego przestrzegania środków przyjętych przez te
organizacje międzynarodowe.
W umowach o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów
zawieranych z państwami trzecimi ustanawia się ramy zarządzania
prawnego, środowiskowego, ekonomicznego i społecznego w przypadku
działalności połowowej prowadzonej przez unijne statki rybackie na
wodach państw trzecich.
Ramy takie mogą obejmować:
a) rozwijanie i wspieranie niezbędnych instytucji naukowych i
badawczych;
b) potencjał w zakresie monitorowania, kontroli i nadzoru;
c) inne elementy budowania potencjału związane z opracowywaniem
polityki zrównoważonego zarządzania rybołówstwem przez państwo
trzecie.
W celu zapewnienia zrównoważonej eksploatacji nadwyżek żywych
zasobów morza, Unia dąży do tego, by umowy o partnerstwie w sprawie
zrównoważonych połowów zawierane z państwami trzecimi były

N

N

N

N

N
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Art. 31
ust. 3

Art. 31
ust. 4

Art. 31
ust. 5

Art. 31
ust. 6

korzystne zarówno dla Unii, jak i dla danego państwa trzeciego, w tym
dla lokalnej ludności i sektora rybołówstwa, oraz by przyczyniały się do
kontynuowania działalności unijnych flot i służyły uzyskaniu
odpowiedniej części dostępnej nadwyżki, proporcjonalnej do interesu
unijnych flot.
W celu zapewnienia, aby unijne statki prowadziły działalność na mocy
umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów, w
stosownych przypadkach, na warunkach podobnych do mających
zastosowanie do unijnych statków rybackich na wodach Unii, Unia dąży
do uwzględnienia w umowach o partnerstwie w sprawie
zrównoważonych połowów odpowiednich przepisów dotyczących
obowiązków wyładunku ryb i produktów rybołówstwa.
Unijne statki rybackie łowią jedynie nadwyżki dopuszczalnych
połowów, o których mowa w art. 62 ust. 2 i 3 konwencji UNCLOS i
które ustanowiono, w sposób jasny i przejrzysty, w oparciu o najlepsze
dostępne opinie naukowe oraz właściwe informacje dotyczące
całkowitego nakładu połowowego wszystkich flot w odniesieniu do
przedmiotowych stad, wymieniane między Unią a państwem trzecim.
Jeżeli chodzi o międzystrefowe lub daleko migrujące stada ryb, dostępne
zasoby powinno się określać przy należytym uwzględnianiu naukowych
ocen prowadzonych na szczeblu regionalnym, a także środków
ochronnych i zarządzania przyjętych przez odpowiednie regionalne
organizacje ds. zarządzania rybołówstwem.
Unijne statki rybackie nie mogą prowadzić działalności na wodach
państwa trzeciego, z którym obowiązuje umowa o partnerstwie w
sprawie zrównoważonych połowów, chyba że mają one upoważnienie do
połowów wydane zgodnie z tą umową.
Unia zapewnia, aby umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych
połowów zawierały klauzulę dotyczącą poszanowania zasad
demokratycznych i praw człowieka, która stanowi zasadniczy element
tych umów.
Umowy te w zakresie w jakim to możliwe zawierają także:
a) klauzulę zakazującą przyznawania innym flotom prowadzącym
połowy na tych wodach warunków korzystniejszych niż warunki
przyznane podmiotom gospodarczym Unii, w tym również pod
względem ochrony i rozwoju zasobów oraz zarządzania nimi, lub ustaleń
finansowych, opłat oraz innych praw odnoszących się do wydawania
upoważnień do połowów;
b) klauzulę wyłączności odnoszącą się do zasady przewidzianej w ust. 5.
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Art. 31
ust. 7

Art. 31
ust. 8

Art. 31
ust. 9

Art. 31
ust. 10

Art. 32
ust. 1
a)

Na szczeblu unijnym czynione są starania zmierzające do monitorowania
działań unijnych statków rybackich prowadzących działalność na
wodach poza Unią nieobjętych umowami o partnerstwie w sprawie
zrównoważonych połowów.
Państwa członkowskie zapewniają, aby unijne statki rybackie pływające
pod banderą tych państw i działające poza wodami Unii były
odpowiednio przygotowane, aby przekazać szczegółową i dokładną
dokumentację całej działalności połowowej i przetwórczej.
Upoważnienie do połowów, o którym mowa w ust. 5, przyznaje się
statkowi, który opuścił unijny rejestr floty rybackiej i następnie powrócił
do niego w ciągu 24 miesięcy, wyłącznie jeżeli właściciel tego statku
przedstawił właściwym organom państwa członkowskiego bandery
wszystkie dane wymagane do tego, aby ustalić, że w tym okresie statek
prowadził działalność w sposób w pełni zgodny ze standardami
mającymi zastosowanie do statku pływającego pod banderą w Unii.
W przypadku gdy państwo przyznające banderę w okresie, w którym
statek nie był umieszczony w unijnym rejestrze floty rybackiej, zostało
uznane na mocy prawa Unii za państwo niewspółpracujące w
odniesieniu do zapobiegania połowom NNN oraz ich powstrzymywania i
eliminowania lub za państwo dopuszczające niezrównoważoną
eksploatację żywych zasobów morza, takie upoważnienie do połowów
przyznaje się wyłącznie jeżeli zostanie ustalone, że działalność
połowowa danego statku została wstrzymana i właściciel podjął
natychmiastowe działania w celu usunięcia statku z rejestru danego
państwa.
Komisja organizuje niezależne oceny ex ante i ex post każdego protokołu
do umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów i
udostępnia je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w odpowiednim
czasie przed przekazaniem Radzie zalecenia w sprawie upoważnienia do
rozpoczęcia negocjowania kolejnego protokołu. Podsumowanie takich
ocen jest przekazywane do wiadomości publicznej.
Unia zapewnia pomoc finansową państwom trzecim za pośrednictwem
umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów w celu:
wsparcia części kosztów dostępu do zasobów rybnych w wodach państw
trzecich; część kosztów dostępu do zasobów rybnych, które mają ponieść
właściciele statku unijnego, zostaje oszacowana w przypadku każdej
umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów lub
protokołu do niej i musi być sprawiedliwa, niedyskryminacyjna i
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proporcjonalna do korzyści uzyskiwanych dzięki warunkom dostępu;
b) ustanowienia ram zarządzania, z uwzględnieniem rozwoju i utrzymania
niezbędnych instytucji naukowych i badawczych, promowania
konsultacji z grupami interesów oraz potencjału w zakresie
monitorowania, kontroli i nadzoru oraz innych elementów budowania
potencjału związanych z opracowywaniem polityki zrównoważonego
zarządzania rybołówstwem przez państwo trzecie. Taka pomoc
finansowa uwarunkowana jest osiągnięciem konkretnych wyników, ma
charakter uzupełniający oraz jest spójna z projektami i programami
rozwoju prowadzonymi w danym państwie trzecim.
Art. 32 Na mocy każdej umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych
ust. 2
połowów pomoc finansowa na rzecz wsparcia sektorowego jest
oddzielana od płatności za dostęp do zasobów rybnych. Jako warunek
płatności w ramach pomocy finansowej Unia wymaga osiągnięcia
konkretnych wyników i ściśle monitoruje postępy.
Art. 33 W przypadku gdy stada będące przedmiotem wspólnego zainteresowania
ust. 1
są również eksploatowane przez państwa trzecie, Unia współpracuje z
tymi państwami trzecimi z myślą o zapewnieniu, aby stada te były
zarządzane w sposób zrównoważony, spójny z niniejszym
rozporządzeniem, a w szczególności z celem określonym w art. 2 ust. 2.
W przypadku braku osiągnięcia formalnego porozumienia Unia dokłada
wszelkich starań, by wypracować wspólne ustalenia odnośnie do
połowów takich stad w celu umożliwienia zrównoważonego zarządzania,
w szczególności w odniesieniu do celu określonego w art. 2 ust. 2, tym
samym promując równe warunki działania dla podmiotów
gospodarczych Unii.
Art. 33 Aby zapewnić zrównoważoną eksploatację stad dzielonych z państwami
ust. 2
trzecimi i zagwarantować stabilność działalności połowowej flot Unii,
Unia – zgodnie z konwencją UNCLOS – dąży do zawarcia
dwustronnych lub wielostronnych umów z państwami trzecimi służących
wspólnemu zarządzaniu stadami, w tym w stosownych przypadkach
ustaleniu dostępu do wód i zasobów oraz warunków takiego dostępu,
harmonizacji środków ochronnych i wymiany uprawnień do połowów.
Art. 34 Komisja opracowuje niewiążące strategiczne wytyczne unijne dotyczące
ust. 1
wspólnych priorytetów i celów rozwoju działań w zakresie
zrównoważonej akwakultury w celu promowania zrównoważonego
rozwoju i przyczyniania się do bezpieczeństwa i dostaw żywności,
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Art. 34
ust. 2

wzrostu i zatrudnienia. Takie strategiczne wytyczne uwzględniają
właściwe pozycje wyjściowe i różne uwarunkowania w całej Unii,
stanowią podstawę wieloletnich krajowych planów strategicznych i mają
na celu:
a) zwiększenie konkurencyjności sektora akwakultury oraz wsparcie
jego rozwoju i innowacyjności;
b) zmniejszenie obciążeń administracyjnych i skuteczniejsze wdrażanie
prawa Unii w sposób w większym stopniu odpowiadający na potrzeby
zainteresowanych stron;
c) stymulowanie działalności gospodarczej;
d) zróżnicowanie i poprawę jakości życia na obszarach przybrzeżnych i
śródlądowych;
e) włączenie działalności w zakresie akwakultury do morskiego,
przybrzeżnego i śródlądowego planowania przestrzennego.
Do dnia 30 czerwca 2014 r. państwa członkowskie ustanowią wieloletni
krajowy plan strategiczny na rzecz rozwoju działań w zakresie
akwakultury na swoim terytorium.

N

W uzasadnieniu
wskazano, że
krajowy plan
strategiczny na
rzecz rozwoju
działań w zakresie
akwakultury, o
którym mowa w
art. 34 ust. 2
rozporządzenia
1380/2013,
zostanie wdrożony
w ramach
przepisów innego
aktu
normatywnego –
obecnie
projektowanej
ustawy o
wspieraniu
zrównoważonego
rozwoju sektora
rybackiego z
udziałem
Europejskiego
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Funduszu
Morskiego i
Rybackiego. W
projekcie tym
zostanie
wskazany minister
właściwy do spraw
rybołówstwa, jako
organ
który opracowuje
oraz przekazuje
Komisji
Europejskiej
wieloletni krajowy
plan strategiczny
na rzecz rozwoju
działań w zakresie
akwakultury, o
którym mowa w
art. 34 ust. 2
rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego i
Rady (UE) nr
1380/2013 z dnia
11 grudnia 2013 r.
w sprawie
wspólnej polityki
rybołówstwa,
zmieniającego
rozporządzenie
Rady (WE) nr
1954/2003 i (WE)
nr 1224/2009 oraz
uchylającego
rozporządzenie
Rady (WE) nr
2371/2002 i (WE)
nr 639/2004 oraz
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decyzję Rady
2004/585/WE (Dz.
Urz. UE L 354 z
28.12.2013 r., str.
22).
Art. 34
ust. 3

Wieloletni krajowy plan strategiczny zawiera cele państwa
członkowskiego oraz środki i ramy czasowe niezbędne do ich realizacji.

N

Art. 34
ust. 4

Wieloletnie krajowe plany strategiczne mają w szczególności
następujące cele:
a) uproszczenia administracyjne, w szczególności w odniesieniu do ocen
i analiz skutków oraz licencji;
b) pewność, w rozsądnym stopniu, podmiotów gospodarczych sektora
akwakultury w zakresie dostępu do wód i przestrzeni;
c)
wskaźniki
zrównoważonego
rozwoju
środowiskowego,
gospodarczego i społecznego;
d) ocenę innego możliwego transgranicznego oddziaływania, zwłaszcza
na żywe zasoby morza i ekosystemy morskie w sąsiadujących państwach
członkowskich;
e) stworzenie synergii między krajowymi programami badawczymi oraz
współpracy między branżą a społecznością naukową;
f) propagowanie konkurencyjnej przewagi zrównoważonej żywności
wysokiej jakości;
g) propagowanie praktyk i badań w zakresie akwakultury z myślą o
zwiększeniu pozytywnych skutków dla środowiska i dla zasobów
rybnych, a także o zmniejszeniu negatywnych skutków, w tym
zmniejszeniu presji na stada ryb używane do produkcji pasz, oraz
zwiększeniu efektywności wykorzystania zasobów.
Państwa członkowskie wymieniają się za pośrednictwem otwartej
metody koordynacji informacjami i najlepszymi praktykami
dotyczącymi krajowych środków zawartych w wieloletnich krajowych
planach strategicznych.
Komisja wspiera wymianę informacji i najlepszych praktyk wśród
państw członkowskich i ułatwia koordynację krajowych środków
przewidzianych w wieloletnim krajowym planie strategicznym.
Wspólną organizację rynków produktów rybołówstwa i akwakultury
(„wspólna organizacja rynków”) ustanawia się w celu:
a) przyczynienia się do realizacji celów określonych w art. 2, a w
szczególności do zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morza;
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ust. 6
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Art. 35
ust. 2

Art. 35
ust. 3

Art. 36
ust. 1

b) umożliwienia sektorom rybołówstwa i akwakultury zastosowania
WPRyb na odpowiednim szczeblu;
c) zwiększenia konkurencyjności unijnego sektora rybołówstwa i
akwakultury, w szczególności producentów;
d) zwiększenia przejrzystości i stabilności rynków, w szczególności w
odniesieniu do wiedzy ekonomicznej i zrozumienia unijnych rynków w
zakresie produktów rybołówstwa i akwakultury wzdłuż całego łańcucha
dostaw, zapewnienia większego zrównoważenia podziału wartości
dodanej uczestników łańcucha dostaw w sektorze oraz poprawy
informowania i świadomości konsumentów dzięki oznakowaniom lub
etykietom zawierającym zrozumiałe informacje;
e) przyczynienia się do zapewniania równych warunków dla wszystkich
produktów podlegających obrotowi w Unii poprzez propagowanie
zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych;
f) przyczynianie się do zapewnienia konsumentom różnorodnej gamy
produktów rybołówstwa i akwakultury;
g) przekazywanie konsumentom wiarygodnych i dokładnych informacji
dotyczących pochodzenia produktu i sposobu jego wyprodukowania, w
szczególności przez oznaczanie i etykietowanie.
Wspólna organizacja rynków ma zastosowanie do produktów
rybołówstwa i akwakultury wymienionych w załączniku I do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 (1),
które podlegają obrotowi w Unii.
Wspólna organizacja rynków obejmuje w szczególności:
a) organizację sektora, w tym środki stabilizacji rynków;
b) plany produkcji i obrotu opracowywane przez organizacje
producentów rybołówstwa i akwakultury;
c) wspólne normy handlowe;
d) informacje dla konsumentów.
Zgodność z przepisami WPRyb zapewnia się poprzez skuteczny unijny
system kontroli rybołówstwa, w tym zwalczanie połowów NNN.
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Art. 82

Art. 82.
Okręgowy
inspektor rybołówstwa morskiego
jest właściwy w sprawach
wyrażania zgody na:
1)
wejście
do
portu
wyznaczonego
do
prowadzenia
operacji
wyładunku lub przeładunku
produktów rybołówstwa i
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2)

3)

4)

świadczenia
usług
portowych
statku
rybackiego:
a)
o
obcej
przynależności innej
niż przynależność do
państwa
członkowskiego Unii
Europejskiej oraz
b)
znajdującego się we
wspólnotowym
wykazie
statków
prowadzących
połowy
nielegalne,
nieraportowane
i
nieuregulowane,
o
którym mowa w art.
27
ust.
1
rozporządzenia
nr
1005/2008, zwanego
dalej
„statkiem
NNN”;
zaopatrywanie w prowiant i
w paliwo oraz świadczenia
innych usług na rzecz
statku rybackiego o obcej
przynależności innej niż
przynależność do państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej oraz statku
NNN;
wymianę załogi statku
rybackiego
o
obcej
przynależności innej niż
przynależność do państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej oraz statku
NNN;
wejście do portu statku
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NNN w przypadku, o
którym mowa w art. 37 pkt
11
rozporządzenia
nr
1005/2008.
Art. 36
ust. 2

Art. 36
ust. 3

Kontrola i egzekwowanie WPRyb jest w szczególności oparta na
następujących elementach i obejmuje, co następuje:
a) globalne, zintegrowane i wspólne podejście;
b) współpracę i koordynację między państwami członkowskimi, Komisją
i Agencją;
c) opłacalność i proporcjonalność;
d) stosowanie skutecznych technologii kontroli w zakresie dostępności i
jakości danych dotyczących rybołówstwa;
e) unijne ramy kontroli, inspekcji i egzekwowania;
f) strategię opartą na analizie ryzyka, skoncentrowaną na
systematycznych i automatycznych kontrolach krzyżowych wszystkich
dostępnych właściwych danych;
g) rozwój kultury zgodności i współpracy między wszystkimi
operatorami i rybakami.
Unia przyjmuje odpowiednie środki w odniesieniu do państw trzecich,
które dopuszczają niezrównoważone połowy.
Państwa członkowskie przyjmują odpowiednie środki w celu
zapewniania kontroli, inspekcji i egzekwowania działań prowadzonych
w ramach zakresu WPRyb, w tym ustanowienia skutecznych,
proporcjonalnych i odstraszających sankcji.
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Art. 116; art.
122-136

Art. 116. 1.
W
czasie
wykonywania
czynności
kontrolnych i inspekcji, inspektor
rybołówstwa
morskiego
jest
uprawniony do:
1)
wejścia na pokład statku
rybackiego oraz statku przy
użyciu którego wykonuje
się
rybołówstwo
rekreacyjne
,
kontroli
dokumentów tożsamości,
dziennika
połowowego,
dokumentu przewozowego
oraz
dokumentów
uprawniających
do
wykonywania rybołówstwa
morskiego;
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2)

3)

4)
5)

6)
7)

sprawdzania,
czy
rybołówstwo morskie jest
wykonywane zgodnie z
obowiązującymi
przepisami, w tym z
umowami
międzynarodowymi
i
porozumieniami, których
Rzeczpospolita Polska jest
stroną;
kontroli
narzędzi
połowowych i złowionych
organizmów morskich;
kontroli w zakresie obrotu
produktami rybołówstwa;
kontroli pomieszczeń
statków,
środków
transportu,
magazynów,
przetwórni
i
innych
pomieszczeń służących do
przechowywania
organizmów morskich na
lądzie;
żądania pisemnych lub
ustnych wyjaśnień;
wykonywania
innych
czynności niezbędnych do
przeprowadzenia kontroli, a
w
przypadkach
uzasadnionego podejrzenia
naruszenia
przepisów
ustawy – do zatrzymania:
a)
dokumentów,
o
których mowa w pkt
1,
z
wyjątkiem
dokumentów
tożsamości,
b)
organizmów
morskich i narzędzi
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połowowych oraz ich
zabezpieczenia;
8)
żądania skierowania statku
rybackiego do najbliższego
portu;
9) żądania zaprzestania połowów
w ramach wykonywania
rybołówstwa komercyjnego,
w tym wybrania z wody
narzędzi
połowowych
używanych do połowów.
2.
Jeżeli
w
czasie
wykonywania
czynności
kontrolnych
zachodzi
uzasadnione
podejrzenie
naruszenia
przepisów
o
rybołówstwie morskim inspektor
rybołówstwa morskiego może
zatrzymać statek rybacki o
polskiej przynależności, o ile nie
zachodzą przesłanki, o których
mowa w art. 103 rozporządzenia
nr 404/2011.
Art. 37
ust. 1
Art. 37
ust. 2

Art. 37
ust. 3

Komisja ustanawia grupę ekspertów do spraw zgodności w celu oceny,
ułatwienia i usprawnienia realizacji i przestrzegania obowiązków w
ramach unijnego systemu kontroli rybołówstwa.
W skład grupy ekspertów do spraw zgodności wchodzą przedstawiciele
Komisji i państw członkowskich. Na wniosek Parlamentu Europejskiego
Komisja może zwrócić się do Parlamentu Europejskiego o wysyłanie
ekspertów do udziału w posiedzeniach grupy ekspertów. Agencja może
wspomagać posiedzenia grupy ekspertów do spraw zgodności w
charakterze obserwatora.
Grupa ekspertów w szczególności:
a) regularnie dokonuje przeglądu kwestii zgodności i realizacji
obowiązków w ramach unijnego systemu kontroli rybołówstwa i
identyfikuje ewentualne trudności będące przedmiotem wspólnego
zainteresowania podczas wdrażania przepisów WPRyb;
b) formułuje porady w odniesieniu do wdrażania przepisów WPRyb, w
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Art. 37
ust. 4
Art. 38

Art. 39

Art. 40
Art. 41
ust. 1

Art. 41
ust. 2

Art. 42
ust. 1

Art. 42
ust. 2

Art. 42
ust. 3

tym priorytetów unijnej pomocy finansowej; oraz
c) wymienia informacje na temat działań w zakresie kontroli i inspekcji,
w tym zwalczania połowów NNN.
Parlament Europejski i Rada są regularnie informowane przez grupę
ekspertów o działaniach dotyczących zgodności, o których mowa w ust.
3.
Komisja i państwa członkowskie mogą przeprowadzać projekty
pilotażowe dotyczące nowych technologii kontroli i systemów
zarządzania danymi.
Państwa członkowskie mogą wymagać od swych podmiotów
gospodarczych wnoszenia proporcjonalnego wkładu w koszty
operacyjne wdrażania unijnego systemu kontroli rybołówstwa i
gromadzenia danych.
Unijną pomoc finansową można przyznać w celu przyczynienia się do
osiągnięcia celów określonych w art. 2.
Z zastrzeżeniem warunków, które mają zostać określone w
obowiązujących aktach prawnych Unii, unijna pomoc finansowa na
rzecz państw członkowskich jest uzależniona od przestrzegania przez
państwa członkowskie przepisów WPRyb.
Nieprzestrzeganie przez państwa członkowskie przepisów WPRyb może
spowodować przerwanie lub zawieszenie płatności lub zastosowanie
finansowej korekty unijnej pomocy finansowej w ramach WPRyb.
Środki te muszą być proporcjonalne do charakteru, wagi, czasu trwania i
powtarzalności naruszeń.
Z zastrzeżeniem warunków, które mają zostać określone w
obowiązujących aktach prawnych Unii, unijna pomoc finansowa na
rzecz podmiotów gospodarczych jest uzależniona od przestrzegania
przez podmioty gospodarcze przepisów WPRyb.
Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, które mają zostać przyjęte,
poważne naruszenia przepisów WPRyb przez podmioty gospodarcze
powodują tymczasowy lub trwały zakaz dostępu do unijnej pomocy
finansowej lub zastosowanie obniżek finansowych. Takie środki,
podejmowane przez państwo członkowskie, muszą być zniechęcające,
skuteczne i proporcjonalne do charakteru, wagi, czasu trwania i liczby
powtórzeń poważnych naruszeń.
Państwa członkowskie zapewniają, aby unijna pomoc finansowa była
przyznawana wyłącznie w przypadku, gdy na zainteresowany podmiot
gospodarczy nie nałożono żadnych sankcji za poważne naruszenia w

N

N

N

N
N

N

N

N

N
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ciągu jednego roku przed datą wniosku o unijną pomoc finansową.
Art. 43
ust. 1

Komitety doradcze ustanawia się dla każdego z obszarów
geograficznych lub zakresów kompetencji określonych w załączniku III,
aby
promować
zrównoważoną
reprezentację
wszystkich
zainteresowanych stron, zgodnie z art. 45 ust. 1, i przyczynić się do
osiągnięcia celów określonych w art. 2.
W szczególności tworzy się następujące nowe komitety doradcze
zgodnie z załącznikiem III:
a) komitet doradczy ds. regionów najbardziej oddalonych, podzielony na
trzy sekcje w odniesieniu do każdego z następujących basenów
morskich: Atlantyk Zachodni, Atlantyk Wschodni, Ocean Indyjski;
b) komitet doradczy ds. akwakultury;
c) komitet doradczy ds. rynków;
d) komitet doradczy ds. Morza Czarnego.
Każdy komitet doradczy ustanawia swój regulamin wewnętrzny.

N

Art. 44
ust. 1

Przy stosowaniu niniejszego rozporządzenia Komisja prowadzi, w
stosownych przypadkach, konsultacje z komitetami doradczymi.

N

Art. 44
ust. 2

Komitety doradcze mogą:
a) przedstawiać Komisji i zainteresowanemu państwu członkowskiemu
zalecenia i sugestie w sprawach odnoszących się do zarządzania
rybołówstwem i do aspektów społeczno-ekonomicznych i ochronnych
rybołówstwa i akwakultury, a w szczególności zalecenia w zakresie
sposobów
upraszczania
przepisów
dotyczących
zarządzania
rybołówstwem;
b) informować Komisję i państwa członkowskie o problemach
związanych z zarządzaniem rybołówstwem i, w stosownych
przypadkach, akwakulturą oraz aspektami społeczno-ekonomicznymi i
ochronnymi rybołówstwa i, w stosownych przypadkach, akwakultury w
ich obszarze geograficznym lub zakresie ich kompetencji i proponować
rozwiązania tych problemów;
c) w ścisłej współpracy z naukowcami przyczyniać się do gromadzenia,
dostarczania i analizowania danych koniecznych do opracowania
środków ochronnych.
Jeżeli dana kwestia stanowi przedmiot wspólnego zainteresowania
dwóch lub większej liczby komitetów doradczych, koordynują one swoje

N

Art. 43
ust. 2

Art. 43
ust. 3

N

N
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stanowiska, mając na względzie przyjęcie wspólnych zaleceń co do tej
kwestii.
Art. 44
ust. 3

Z komitetami doradczymi prowadzone są konsultacje w sprawie
wspólnych rekomendacji zgodnie z art. 18. Komisja i państwa
członkowskie mogą także konsultować się z komitetami doradczymi w
związku z innymi środkami. Ich opinia brana jest pod uwagę.
Konsultacje te pozostają bez uszczerbku dla konsultacji ze STECF lub
innymi organami naukowymi. Opinie komitetów doradczych mogą być
przekazywane wszystkim zainteresowanym państwom członkowskim i
Komisji.
Komisja i, w stosownych przypadkach, zainteresowane państwa
członkowskie odpowiadają w terminie dwóch miesięcy na wszelkie
zalecenia, sugestie lub informacje otrzymane na podstawie ust. 1. W
przypadku gdy ostateczne przyjęte środki odbiegają od opinii, zaleceń i
sugestii otrzymanych od komitetów doradczych zgodnie z ust. 1,
Komisja lub zainteresowane państwo członkowskie podają szczegółowe
przyczyny tej rozbieżności.
W skład komitetów doradczych wchodzą:
a) organizacje reprezentujące podmioty rybołówstwa i, w stosownych
przypadkach, akwakultury oraz przedstawiciele sektorów przetwarzania i
obrotu;
b) inne grupy interesów, których dotyczy WPRyb, np. organizacje
środowiskowe i grupy konsumentów.
Każdy komitet doradczy składa się ze zgromadzenia ogólnego i komitetu
wykonawczego, w tym, w stosownych przypadkach, sekretariatu i grup
roboczych zajmujących się kwestiami współpracy regionalnej na
podstawie art. 18, oraz przyjmuje środki niezbędne dla swojego
funkcjonowania.
Komitety doradcze funkcjonują i otrzymują finansowanie, jak
przewidziano w załączniku III.

N

N

Art. 46
ust. 1

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie
z art. 46, ustanawiających szczegółowe zasady dotyczące
funkcjonowania komitetów doradczych.
Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych powierzone Komisji
podlegają warunkom określonym w niniejszym artykule.

Art. 46
ust. 2

Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art.
11 ust. 3, art. 15 ust. 2, 3, 6 i 7 oraz art. 45 ust. 4, powierza się Komisji

N

Art. 44
ust. 4

Art. 45
ust. 1

Art. 45
ust. 2

Art. 45
ust. 3
Art. 45
ust. 4

N

N

N

N

N
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Art. 46
ust. 3

Art. 46
ust. 4
Art. 46
ust. 5

Art. 47
ust. 1
Art. 47
ust. 2

Art. 47
ust. 3
Art. 48
ust. 1

na okres pięciu lat od dnia 29 grudnia 2013 r. Komisja sporządza
sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć
miesięcy przed końcemokresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje
automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament
Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż
trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Przekazanie uprawnień, o którym mowa w w art. 11 ust. 3, art. 15 ust. 2,
3, 6 i 7 oraz art. 45 ust. 4, może zostać odwołane w dowolnym
momencie przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o
odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o
odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność aktów delegowanych
już obowiązujących.
Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go
równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

N

N

Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 2, 3, 6 i
7 oraz art. 45 ust. 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament
Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy
od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy
przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada
poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża
się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Komisję wspomaga komitet ds. rybołówstwa i akwakultury. Komitet ten
jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

N

W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5
rozporządzenia (UE) nr 182/2011. W przypadku gdy komitet nie wyda
opinii w sprawie projektu aktu wykonawczego, który ma zostać przyjęty
zgodnie z art. 23, Komisja nie przyjmuje projektu aktu wykonawczego i
stosuje się art. 5 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 8
rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 5.

N

Rozporządzenie (WE) nr 2371/2002 traci moc.
Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odesłania do
niniejszego rozporządzenia.PL 28.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej L 354/47

N

N

N
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Art. 48
ust. 2

Decyzja 2004/585/WE traci moc z dniem wejścia w życie przepisów
przyjętych na mocy art. 45 ust. 4 niniejszego rozporządzenia.

N

Art. 48
ust. 3

Uchyla się art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 ( 1 ).

N

Art. 48
ust. 4

Rozporządzenie Rady (WE) nr 639/2004 ( 2 ) traci moc.

N

Art. 48
ust. 5

W art. 105 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 dodaje się ustęp w
brzmieniu:
„3a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 i 3 żaden mnożnik nie ma
zastosowania do połowów, które podlegają obowiązkowi wyładunku
zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1380/2013 (*), pod warunkiem że stopień przełowienia odnoszący się
do dozwolonych wyładunków nie przekracza 10 %.
Do dnia 31 grudnia 2022 r. Komisja przekaże Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie sprawozdanie w sprawie funkcjonowania WPRyb.

N

Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie coroczne
sprawozdanie na temat postępów w zapewnianiu maksymalnego
podtrzymywalnego połowu oraz na temat sytuacji stad ryb, możliwie jak
najwcześniej po przyjęciu corocznego rozporządzenia Rady w sprawie
ustalenia uprawnień do połowów dostępnych na wodach Unii i, dla statków
unijnych, na pewnych wodach poza Unią.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

N

Art. 49
Art. 50

Art. 51

N

N
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Odwrócona tabela zbieżności
Projekt ustawy o rybołówstwie morskim
Jedn.
red.
Art. 1

Art. 2

Treść projektowanego przepisu
Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wykonywania rybołówstwa morskiego oraz tryb postępowania, w tym
zakres zadań i właściwość organów, w sprawach:
1) nadawania, cofania i zawieszania uprawnień do wykonywania rybołówstwa morskiego;
2) racjonalnego wykonywania rybołówstwa morskiego, w tym ochrony żywych zasobów morza;
3) nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego oraz nad wyładunkiem i przeładunkiem
organizmów morskich.
2. Przepisy ustawy stosuje się do:
1) właścicieli, armatorów i kapitanów statków rybackich o polskiej przynależności, wykonujących
rybołówstwo morskie tymi statkami na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicami
tych obszarów;
2) armatorów oraz kapitanów statków rybackich o obcej przynależności, wykonujących rybołówstwo
komercyjne w wyłącznej strefie ekonomicznej;
3) kapitanów statków rybackich o obcej przynależności wwożących na obszary morskie Rzeczypospolitej
Polskiej świeże lub przetworzone organizmy morskie;
4) osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
które:
a) prowadzą na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej połowy organizmów morskich w celu
prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa
morskiego,
b) wykonują na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej rybołówstwo rekreacyjne,
c) prowadzą na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chów lub hodowlę organizmów morskich
albo zarybianie,
d) wprowadzają do obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub przenoszą na tych obszarach
organizmy morskie gatunków obcych lub gatunków niewystępujących miejscowo.
Art. 2. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
dzień połowowy – okres, w którym statek rybacki może przebywać poza portem w celu wykonywania
rybołówstwa komercyjnego, nie dłuższy niż 24 godziny;
2)
historyczna baza połowowa – udokumentowane, na podstawie dzienników połowowych albo raportów
połowowych, przez armatora statku rybackiego:
a)
wykorzystanie przyznanych mu w specjalnym zezwoleniu połowowym kwot połowowych danego
gatunku organizmów morskich lub
b)
wydawanie lub wystawianie na określonym obszarze narzędzi połowowych przeznaczonych do połowu
danego gatunku organizmów morskich
– danym statkiem rybackim wpisanym do rejestru statków rybackich albo statkiem rybackim, który został

Uzasadnienie wprowadzenia przepisu
Projektowane przepisy nie wynikają
bezpośrednio z przepisów UE

Art. 40 ust. 3 rozporządzenia 1224/2009 (dot. art. 2 ust.
1 pkt 24 projektu ustawy)

wpisany do rejestru statków rybackich w jego miejsce;
3)
indywidualna kwota połowowa – maksymalną liczbę sztuk lub masę danego gatunku organizmów
morskich wyodrębnioną w ramach podziału ogólnej kwoty połowowej, przyznawaną armatorowi na statek
rybacki do odłowienia w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na ten statek;
4)
instytut badawczy – instytut badawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.1));
5)
instytut naukowy – instytut naukowy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej
Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.2));
6)
licencja – licencję połowową w rozumieniu art. 4 pkt 9 rozporządzenia nr 1224/2009;
7)
ogólna kwota połowowa – maksymalną liczbę sztuk lub masę organizmów morskich danego gatunku:
a)
przyznawaną Rzeczypospolitej Polskiej do odłowienia w danym okresie na określonym obszarze,
zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi przyznawania poszczególnym państwom członkowskim
Unii Europejskiej uprawnień do połowów poszczególnych gatunków organizmów morskich,
b)
określaną na dany rok kalendarzowy przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa do odłowienia na
określonym obszarze;
8)
organizmy morskie – ryby morskie, słodkowodne i dwuśrodowiskowe oraz pozostałe organizmy żyjące
w wodach morskich, w tym ssaki morskie;
9)
połowy ukierunkowane – połowy prowadzone w celu pozyskiwania określonych gatunków organizmów
morskich przy użyciu technik lub narzędzi połowowych przeznaczonych do połowów tych gatunków;
10)
ponowne wprowadzenie statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego –
wprowadzenie do wykonywania rybołówstwa komercyjnego statku rybackiego uprzednio wycofanego z
wykonywania tego rybołówstwa bez zastosowania pomocy publicznej z tytułu trwałego zaprzestania działalności
połowowej;
11)
przeładunek – przeładunek w rozumieniu art. 4 pkt 16 rozporządzenia nr 1224/2009;
12) rozporządzenie nr 2930/86 – rozporządzenie Rady (EWG) nr 2930/86 z dnia 22 września 1986 r. określające
parametry statków rybackich (Dz. Urz. WE L 274 z 25.09.1986, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 4, t. 1, str. 214);
13)
rozporządzenie nr 26/2004 – rozporządzenie Komisji (WE) nr 26/2004 z dnia 30 grudnia 2003 r.
dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 5 z 09.01.2004, str. 25, z późn. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 7, str. 3);
14)
rozporządzenie nr 812/2004 – rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r.
ustanawiające środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach i zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 88/98 (Dz. Urz. UE L 150 z 30.04.2004, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 4, t. 7, str. 91);
15)
rozporządzenie nr 708/2007 – rozporządzenie Rady (WE) nr 708/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r.
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2014 r. poz. 1198.

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675 oraz z 2014 r. poz. 1198.

w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo (Dz. Urz. UE L 168 z
28.06.2007, str. 1, z późn. zm.);
16)
rozporządzenie nr 1005/2008 – rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r.
ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom
oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i
(WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz. Urz. UE L 286 z
29.10.2008, str. 1, z późn. zm.);
17)
rozporządzenie nr 1224/2009 – 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 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.);
18)
rozporządzenie nr 404/2011 – 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 (Dz. Urz. UE L 112 z 30.04.2011, str. 1, z późn. zm.);
19)
rozporządzenie nr 1380/2013 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z
dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr
1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004
oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 22, z późn. zm.);
20)
rybołówstwo komercyjne – połów organizmów morskich w celach zarobkowych;
21)
rybołówstwo morskie – rybołówstwo komercyjne, rybołówstwo rekreacyjne, połów organizmów
morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie
rybołówstwa morskiego, a także zarybianie oraz chów lub hodowla organizmów morskich, wprowadzanie do
obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub przenoszenie na tych obszarach organizmów morskich
gatunków obcych lub organizmów morskich niewystępujących miejscowo, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt
6 i 7 rozporządzenia nr 708/2007;
22)
rybołówstwo rekreacyjne – połów organizmów morskich prowadzony w celach rekreacyjnych lub
podczas zawodów sportowych;
23)
specjalne zezwolenie połowowe –przyznawane armatorowi statku rybackiego upoważnienie do połowów
w rozumieniu art. 4 pkt 10 rozporządzenia nr 1224/2009;
24)
uznana organizacja klasyfikacyjna – uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18
sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.3));
25)
uznana organizacja producentów – organizację producentów, o której mowa w art. 6 ust. 3
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie
wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE)
3)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1068, z 2013 r. poz. 852 oraz z 2014 r. poz. 609 i 768.

Art. 3

Art. 4

nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L
354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.), uznaną przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa w trybie
przepisów o rynku rybnym;
26)
wieloletni udział połowowy – udział procentowy armatora statku rybackiego w ogólnej kwocie
połowowej określonego gatunku organizmów morskich przyznawany na okres 5 lat;
27)
wspólna kwota połowowa – kwotę połowową danego gatunku organizmów morskich wyodrębnioną w
ramach podziału ogólnej kwoty połowowej, przyznawaną armatorom statków rybackich do odłowienia bez
podziału na poszczególne statki rybackie;
28)
wyładunek – wyładunek w rozumieniu art. 4 pkt 22 rozporządzenia nr 1224/2009;
29)
zbiorcza kwota połowowa – przyznawaną uznanej organizacji producentów kwotę połowową
określonego gatunku organizmów morskich, utworzoną z sumy indywidualnych kwot połowowych przyznanych
armatorom zrzeszonym w tej organizacji;
30)
zdolność połowowa – zdolność połowową w rozumieniu art. 4 pkt 24 rozporządzenia nr 1380/2013.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, morskich wodach
wewnętrznych, morzu terytorialnym lub wyłącznej strefie ekonomicznej – należy przez to rozumieć odpowiednio
obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej, morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne lub wyłączną strefę
ekonomiczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014).
Art. 3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, granice między wodami
morskimi a wodami śródlądowymi do celów wykonywania rybołówstwa morskiego, mając na względzie
zróżnicowanie metod zarządzania żywymi zasobami morza i wód śródlądowych.
Art. 4. W sprawach dotyczących wykonywania rybołówstwa morskiego stosuje się przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Art. 5

Art. 5. Zabrania się:
1)

niszczenia tarlisk, ikry oraz narybku;

2)

używania przy prowadzeniu połowów organizmów morskich materiałów wybuchowych,
środków odurzających, trujących lub zanieczyszczających środowisko morskie;

3)

wydawania lub wystawiania narzędzi połowowych w taki sposób, lub w takim miejscu,
aby:
a)

powodowały uszkodzenia innych narzędzi połowowych lub

b)

utrudniały prowadzenie połowów organizmów morskich.
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Art. 6

Realizacja art. 8 ; art. 9 ust. 2 i 3; art. 10; art. 11 ust. 1 i 2

Art. 6. 1. Zabrania się naruszania narzędzi połowowych stanowiących własność osoby rozporządzenia 404/2011
trzeciej, chyba że jest to konieczne ze względu na działanie siły wyższej, bezpieczeństwo
żeglugi oraz na potrzeby ratownictwa lub nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa
morskiego.
2. Narzędzia połowowe używane do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, oznakowuje się oznaką rybacką statku
rybackiego, z którego narzędzia te są wydawane lub wystawiane.
3. Oznakowania narzędzi połowowych, o których mowa w ust. 2, dokonuje armator
statku rybackiego, z którego narzędzia te są wydawane lub wystawiane.
4. Narzędzia połowowe wydane lub wystawione na obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej, używane do wykonywania rybołówstwa komercyjnego, które nie są oznakowane,
uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się własności.
5. Narzędzia połowowe, o których mowa w ust. 4, przekazuje się dyrektorowi urzędu
morskiego właściwemu ze względu na miejsce znalezienia tych narzędzi.
6. Organizmy morskie znajdujące się w narzędziach połowowych, o których mowa w
ust. 4, nadające się do spożycia okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego właściwy ze
względu na miejsce znalezienia tych narzędzi przekazuje nieodpłatnie placówkom opiekuńczowychowawczym lub organizacjom pożytku publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1118) albo sprzedaje w trybie właściwym dla sprzedaży zajętych ruchomości ulegających
szybkiemu zepsuciu przewidzianym w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 17

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z
późn. zm.4)).
7. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży, o której mowa w ust. 6, stanowią dochód
budżetu państwa i są przekazywane na rachunek bankowy inspektoratu obsługującego
właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego.
Art. 7
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Art. 7. Rybołówstwo komercyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być bezpośrednio z przepisów UE
wykonywane przez armatora, którego siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na tym
terytorium, wyłącznie statkami o polskiej przynależności w rozumieniu art. 10 § 1 Kodeksu
morskiego.

Art. 8

Art. 8. 1. Rybołówstwo komercyjne może być wykonywane przez armatora, o którym

Realizacja art. 6 ust. 1 rozporządzenia 1224/2009

mowa w art. 7, przy użyciu statku wpisanego do rejestru statków rybackich, zwanego dalej
„statkiem rybackim”, na który:
1)

została wydana licencja;

2)

zostało wydane specjalne zezwolenie połowowe.
2. Armator statku rybackiego, o którym mowa w ust. 1, może wykonywać rybołówstwo

komercyjne bez użycia tego statku, w przypadku prowadzenia połowów spod lodu w ramach
wydanego na ten statek specjalnego zezwolenia połowowego.

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 855, 1342 i 1529, z 2013 r. poz. 1289 oraz z 2014 r. poz. 379, 567, 897, 1188 i
1289.

Art. 9

Realizacja art. 19 ust. 1 rozporządzenia 1380/13 oraz art.

Art. 9. 1. Wyodrębnia się następujące segmenty floty obejmujące statki rybackie, przy 39 ust. 1 rozporządzenia 1224/2009
użyciu których prowadzi się rybołówstwo komercyjne:
1)

na wodach otwartych Morza Bałtyckiego, obszarach wyłącznej strefy ekonomicznej i
morza terytorialnego, Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej, według ich długości całkowitej:

2)

a)

od 5,00 do 7,99 m,

b)

od 8,00 do 9,99 m,

c)

od 10,00 m do 11,99 m,

d)

od 12,00 m do 14,99 m,

e)

od 15,00 m do 18,49 m,

f)

od 18,50 m do 30,49 m,

g)

powyżej 30,50 m;

na obszarach, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz na obszarach
na północ od granicy między wodami morskimi a wodami śródlądowymi wyznaczonej w
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 – o długości całkowitej do
12,00 m;

3)

na obszarach morskich innych niż wymienione w pkt 1 i 2.
2. Zdolność połowowa statków rybackich w segmencie floty, o którym mowa w ust. 1:

1)

pkt 1 – nie może wynieść więcej niż 16797,41 GT i 64043,59 kW;

2)

pkt 2 – nie może wynieść więcej niż 950,07 GT i 7964,7 kW;

3)

pkt 3 – nie może wynieść więcej niż 21526 GT i 22441 kW.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi i aktualizuje na stronie
internetowej urzędu obsługującego tego ministra wykaz określający:
1)

sumę zdolności połowowej statków rybackich, na które zostały wydane licencje w
poszczególnych segmentach floty;

2)

sumę niewykorzystanej zdolności połowowej statków rybackich w poszczególnych
segmentach floty.

Art. 10

Realizacja art. 5 ust. 2; art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1

Art. 10. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w zakresie nieobjętym przepisami rozporządzenia 1380/2013.
Unii Europejskiej dotyczącymi wspólnej polityki rybołówstwa, zwanej dalej „WPR”, określi,
w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obszarów, o których mowa w
art. 9 ust. 1 pkt 2:
1)

wymiary i okresy ochronne organizmów morskich lub

2)

szczegółowe warunki wykonywania tego rybołówstwa, w tym:
a)

rodzaj, liczbę i konstrukcję narzędzi połowowych, które mogą być używane,

b)

sposób prowadzenia połowów,

c)

sposób postępowania w przypadku połowu oznakowanych ryb pochodzących z
zarybiania obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,

d)

wielkość dopuszczalnego przyłowu oraz gatunki organizmów morskich, których
przyłów podlega obowiązkowi zgłoszenia do okręgowego inspektora rybołówstwa
morskiego,

e)

szczegółowy sposób oznakowania narzędzi połowowych,

f)

miejsca i czas dokonywania wyładunku określonych gatunków organizmów
morskich

– mając na względzie efektywne wykorzystywanie narzędzi połowowych oraz ochronę
żywych zasobów morza.
Art. 11

Art. 11. Właściwy okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego, po zasięgnięciu opinii

Realizacja art. 19 ust. 1 rozporządzenia 1380/2013.

instytutu badawczego lub instytutu naukowego, prowadzących badania naukowe lub prace
rozwojowe, w zakresie rybołówstwa morskiego, lub szkoły wyższej kształcącej w zakresie
rybołówstwa morskiego oraz organizacji społeczno-zawodowych rybaków, określi, w drodze
zarządzenia, stanowiącego akt prawa miejscowego, w odniesieniu do wykonywania
rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2:
1)

wymiary i okresy ochronne organizmów morskich lub

2)

obszary wyłączone z wykonywania tego rybołówstwa na stałe lub na czas określony, lub

3)

szczegółowe warunki wykonywania tego rybołówstwa, w tym:
a)

rodzaj, liczbę i konstrukcję narzędzi połowowych, które mogą być używane,

b)

rodzaj i liczbę narzędzi połowowych, które mogą być wystawiane jednocześnie na
określonym obszarze,

Art. 12

c)

sposób prowadzenia połowów,

d)

szczegółowy sposób oznakowania narzędzi połowowych.

Art. 12. Zabrania się:
1)

prowadzenia połowów w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego gatunku
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organizmów morskich:
a)

którego ogólna kwota połowowa została wyczerpana,

b)

dla którego został wprowadzony zakaz połowów;

2) wykonywania rybołówstwa komercyjnego:
a)

narzędziami połowowymi, które nie są wpisane w specjalnym zezwoleniu
połowowym lub których używanie jest w danym okresie lub na określonym obszarze
zabronione,

b)

organizmów morskich:
–

które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych,

–

które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach ochronnych,

–

gatunku dla którego został wprowadzony zakaz połowów ukierunkowanych lub
zakaz połowów w danym okresie lub na danym obszarze,

c)

na obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego,

d)

na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, statkiem rybackim o długości
całkowitej przekraczającej 12 m,

e)

na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, statkiem rybackimi o długości
całkowitej mniejszej niż 5 m lub mocy silnika głównego mniejszej niż 15 kW,

f)

bez zgody ministra właściwego do spraw rybołówstwa, o której mowa w art. 76 ust.
8;

3)

podczas prowadzenia połowów w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego:
a)

wyładowywania na ląd, wprowadzania do obrotu, magazynowania, transportu

i przeładunku w morzu organizmów morskich złowionych z naruszeniem przepisów
o rybołówstwie,
b)
Art. 13

wydawania lub wystawiania nieoznakowanych narzędzi połowowych.
Realizacja art. 1 ust. 1; art. 11 ust. 2 rozporządzenia

Art. 13. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi rejestr statków rybackich, 26/2004.
projektuje się, aby rejestr zawierał
zwany dalej „rejestrem”, i jest właściwy w sprawach dokonywania wpisu statku do rejestru, w Jednocześnie
dodatkowe dane, jakie będą wymagane do wpisu do
tym dokonywania zmian wpisów w rejestrze, a także realizuje obowiązki i uprawnienia rejestru statków rybackich. Dane te są niezbędne dla
państwa członkowskiego Unii Europejskiej związane z prowadzeniem rejestru.
2. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej.
3. Rejestr zawiera:
1)

dane określone w załączniku nr I do rozporządzenia nr 26/2004;

2)

poprzednie oznaki rybackie oraz nazwy statku rybackiego lub inne oznakowania tego
statku, jeżeli zostały nadane;

3)

numer IMO statku rybackiego nadany przez Międzynarodową Organizację Morską
(IMO), jeżeli został nadany;

4)

określenie szerokości i największego dopuszczalnego zanurzenia statku rybackiego;

5)

określenie typu, numeru seryjnego i roku zamontowania silnika głównego i
pomocniczego statku rybackiego;

6)

określenie segmentu floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1, do którego należy statek;

7)

określenie rodzaju i liczby narzędzi połowowych wystawianych lub wydawanych ze
statku rybackiego.
4. Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się organom administracji rządowej, sądom

prawidłowego działania administracji rybackiej oraz
umożliwią prawidłowe zarządzanie przez organy
państwa członkowskiego zdolnością połowową i
uprawnieniami do połowów. Należy również podkreślić,
że dane wykraczające poza zakres minimalny są
dostępne w tych samych dokumentach wymaganych do
załączenia do wniosku o wpis do rejestru i nie będą
stanowiły dodatkowego obciążenia administracyjnego
dla wnioskodawcy. Ponadto, na forum UE toczącą się
dyskusje i prace nad znacznym rozszerzeniem zakresu
danych, które będą musiały znajdować się w rejestrze
statków rybackich.

i prokuraturom, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań ustawowych.
5. Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się także na wniosek podmiotu, którego one
dotyczą.
Art. 14

Realizacja art. 5; art. 10 rozporządzenia 26/2004 oraz

Art. 14. 1. W sprawach dotyczących dokonywania wpisu statku do rejestru, w tym art. 6 rozporządzenia 2930/86 oraz art. 40 ust. 1 i 2; art.
40 ust. 4 rozporządzenia 1224/2009.
dokonywania zmian wpisów w rejestrze, wydaje się decyzje.
2. Decyzje dotyczące dokonania wpisu statku do rejestru są wydawane na wniosek
właściciela statku.
3. Wniosek o dokonanie wpisu statku do rejestru zawiera:
1)

imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres właściciela
statku;

2)

oznakę rybacką oraz nazwę statku, a także poprzednie oznaki rybackie oraz nazwy statku
lub inne oznakowania tego statku, jeżeli zostały nadane;

3)

numer, o którym mowa w wierszu 2 w załączniku nr I do rozporządzenia nr 26/2004,
zwany dalej „numerem CFR”, jeżeli został nadany;

4)

dane określone w wierszach 1, 7, 8, 11, 13–25, 27, 28, 32–35, 37 i 38 w załączniku nr I
do rozporządzenia nr 26/2004;

5)

określenie obszarów prowadzenia połowu, o których mowa w art. 9 ust. 1;

6)

określenie rodzaju i liczby narzędzi połowowych, które będą wystawiane lub wydawane z
tego statku;

7)

informację, z jakiego statku rybackiego pochodzi zdolność połowowa, w ramach której

ma nastąpić wpis statku do rejestru;
8)

informację, czy na statku jest zamontowane urządzenie do satelitarnego monitorowania
ruchu statków rybackich.
4. W przypadku postępowania dotyczącego dokonania wpisu do rejestru statku

nieposiadającego numeru CFR, minister właściwy do spraw rybołówstwa wydając decyzję o
wpisie statku do rejestru nadaje ten numer w sposób określony w załączniku nr I do
rozporządzenia nr 26/2004.
5. Do wniosku o dokonanie wpisu statku do rejestru dołącza się:
1)

dokumenty, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie morskim:

2)

a)

certyfikat zgodności statku rybackiego albo

b)

kartę bezpieczeństwa „Ł” albo

c)

kartę bezpieczeństwa, oraz

d)

certyfikat zwolnienia statku rybackiego, jeżeli został wydany;

dokumenty, o których mowa w przepisach Kodeksu morskiego:
a)

międzynarodowe świadectwo pomiarowe albo świadectwo pomiarowe oraz

b)

certyfikat okrętowy albo dokument rejestracyjny statku, oraz

c)

decyzję dyrektora urzędu morskiego o zatwierdzeniu nazwy statku, jeżeli statkowi
nadano nazwę;

3)

dokumenty wydane przez uznaną organizację klasyfikacyjną potwierdzające zdolność lub
przystosowanie statku do określonego używania zgodnie z przepisami klasyfikacyjnymi

tej organizacji:
a)

świadectwo klasy albo

b)

tymczasowe świadectwo klasy, albo

c)

świadectwo klasy łodzi, albo

d)

tymczasowe świadectwo klasy łodzi, albo

e)

orzeczenie techniczne o zdatności do pływania

– oraz świadectwo urządzeń maszynowych albo tymczasowe świadectwo urządzeń
maszynowych;
4)

pozwolenie radiowe na używanie stacji statkowej w służbie radiotelekomunikacji
morskiej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198);

5)

dokument, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia 2930/86, o ile właściciel statku taki
posiada, albo inny równoważny dokument potwierdzający dzień wprowadzenia statku do
eksploatacji.
6. Właściciel statku może dołączyć do wniosku o dokonanie wpisu statku do rejestru

dokumenty będące odpowiednikami dokumentów wymienionych w ust. 5 pkt 3, jeżeli zostały
wystawione przez inne niż polskie instytucje lub organy uprawnione do ich wystawienia.
7. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 i 6, składa się w języku polskim albo wraz z
tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
8. Wniosek o dokonanie wpisu statku do rejestru oraz wniosek o dokonanie zmiany wpisu
w rejestrze składa się do ministra właściwego do spraw rybołówstwa na formularzu

udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.
Art. 15

Realizacja art. 5 rozporządzenia 26/2004 oraz art. 22 ust.

Art. 15. Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia dokonania wpisu statku do 6 rozporządzenia 1380/13
rejestru, jeżeli:
1)

wpis spowodowałby przekroczenie indywidualnej zdolności połowowej, którą dysponuje
właściciel tego statku lub

2)

właściciel tego statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru w ramach zdolności
połowowej, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3, z wyłączeniem przypadku, gdy wpis
dotyczy statku, który miałby zostać wpisany do segmentu floty, o którym mowa w art. 9
ust. 1 pkt 3, lub

3)

wpis spowodowałby przekroczenie zdolności połowowej w danym segmencie floty, do
którego miałby zostać wpisany ten statek, lub

4)

właściciel tego statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru, a statek ten został uprzednio
wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z zastosowaniem pomocy
publicznej z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej, zwanej dalej „pomocą
publiczną”, lub

5)

właściciel tego statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru w segmencie floty, o którym
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, a długość całkowita tego statku jest mniejsza niż 5 m lub moc
silnika głównego tego statku wynosi mniej niż 15 kW, lub

6)

właściciel statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru w segmencie floty, o którym
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, a długość całkowita tego statku przekracza 12 m, lub

7)

statek ten znajduje się we wspólnotowym wykazie statków prowadzących połowy

nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane, o którym mowa w art. 27 ust. 1
rozporządzenia nr 1005/2008.
Art. 16

Art. 16. 1. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się:
1)

na wniosek właściciela statku rybackiego albo

2)

z urzędu, w przypadku:
a)

Realizacja art. 4 i art. 5 rozporządzenia 26/2004

gdy wydana została decyzja o uznaniu statku rybackiego za wycofany z
wykonywania rybołówstwa komercyjnego, o której mowa w art. 19 ust. 1,

b)

gdy decyzja o cofnięciu albo zawieszeniu licencji, stała się ostateczna,

c)

upływu okresu zawieszenia licencji.

2. Właściciel statku rybackiego jest obowiązany złożyć do ministra właściwego do spraw
rybołówstwa wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze, w zakresie danych, o których
mowa w art. 13 ust. 3, niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uzasadniającej dokonanie tej
zmiany, nie później niż w terminie 14 dni od dnia:
1)

zaistnienia danej okoliczności lub

2)

wydania dokumentu, o którym mowa w art. 14 ust. 5 albo ust. 6.

Art. 17

Art. 17. 1. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze zawiera dane, których
dotyczy zmiana, a w przypadku wycofania statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa
komercyjnego – okoliczności uzasadniające wycofanie.
2. Do wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze dołącza się:
1)

dokumenty, o których mowa w art. 14 ust. 5 albo ust. 6, potwierdzające dane, których

Realizacja art. 5 rozporządzenia 26/2004

dotyczy zmiana lub
2)

dokument potwierdzający zakres wykonanej modernizacji na statku rybackim oraz
informację o zmianie zdolności połowowej tego statku, lub

3)

dokument, o którym mowa w art. 14 ust. 5 pkt 1 – w przypadku zmiany polegającej na
ponownym

wprowadzeniu

statku

rybackiego

do

wykonywania

rybołówstwa

komercyjnego.
Art. 18

Art. 18. Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia dokonania zmiany wpisu w
rejestrze, gdy:
1)

zmiana wpisu dotyczy:
a)

zwiększenia zdolności połowowej statku rybackiego – jeżeli na dzień złożenia
wniosku właściciel statku rybackiego nie dysponuje odpowiednią indywidualną
zdolnością połowową,

b)

ponownego wprowadzenia statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa
komercyjnego, jeżeli:
–

właściciel statku nie dysponuje odpowiednią indywidualną zdolnością
połowową,

–

właściciel statku złożył wniosek o ponowne wprowadzenie tego statku do
wykonywania rybołówstwa komercyjnego w ramach indywidualnej zdolności
połowowej, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3, z wyłączeniem przypadku, gdy
wpis dotyczy statku rybackiego, który miałby zostać wpisany do segmentu floty,
o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3,

Realizacja art. 5 rozporządzenia 26/2004

–

statek został uprzednio wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z
zastosowaniem pomocy publicznej,

c)

wycofania statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z
zastosowaniem pomocy publicznej – jeżeli właściciel tego statku zwiększył zdolność
połowową statku z wykorzystaniem dodatkowej zdolności połowowej w okresie 5
lat od dnia wydania decyzji w sprawie dokonania zmiany w rejestrze w zakresie
zwiększenia zdolności połowowej statku w ramach przyznanej dodatkowej
zdolności połowowej,

d)

narzędzi połowowych ciągnionych – w przypadku statku rybackiego o długości
całkowitej do 12 m, na który przyznano dodatkową zdolność połowową, w terminie
5 lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze związanego z wydaniem decyzji o
przyznaniu tej zdolności połowowej;

2)

przedmiotem zmiany wpisu dotyczącego modernizacji statku rybackiego nie będzie, w
przypadku statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 5 m lub mocy silnika
głównego mniejszej niż 15 kW, zwiększenie długości statku do co najmniej 5 m lub
mocy silnika głównego do co najmniej 15 kW;

3)

przedmiotem zmiany wpisu będzie, w przypadku statku rybackiego znajdującego się w
segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, zwiększenie długości całkowitej
tego statku powyżej 12 m;

4)

zmiana ta spowodowałaby przekroczenie zdolności połowowej w danym segmencie floty,
do którego miałby zostać wpisany ten statek.

Art. 19

Art. 19. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa uznaje, w drodze decyzji, statek

Realizacja art. 5 rozporządzenia 26/2004

rybacki za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego:
1)

na wniosek właściciela statku albo

2)

z urzędu, jeżeli:
a)

upłynęły 3 lata od dnia dokonania ostatniego wyładunku albo przeładunku
organizmów morskich złowionych przy użyciu tego statku, potwierdzonego
deklaracją przeładunkową, o której mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr
1224/2009 albo deklaracją wyładunkową, o której mowa w art. 23 ust. 1 tego
rozporządzenia,

b)

statek rybacki zatonął, zaginął lub w inny sposób został utracony,

c)

statek rybacki utracił polską przynależność.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, cofa się prawo do dysponowania
indywidualną zdolnością połowową statku rybackiego uznanego za wycofany z wykonywania
rybołówstwa komercyjnego.
3. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Art. 20

Art. 20. 1. Statek rybacki, przy użyciu którego wykonuje się rybołówstwo komercyjne,
powinien być oznakowany oznaką rybacką.
2. Oznakę rybacką stanowi trzyliterowy skrót nazwy portu macierzystego statku oraz, po
myślniku, kolejny numer w spisie oznak rybackich, prowadzonym dla danego portu przez
właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego.

Realizacja art. 6 rozporządzenia 404/2011

3. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego właściwy dla portu macierzystego statku
nadaje, na wniosek właściciela tego statku, oznakę rybacką poprzez dokonanie przy kolejnym
numerze w spisie oznak rybackich, wpisu imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu
albo nazwy, siedziby i adresu właściciela statku oraz trzyliterowego skrótu nazwy portu
macierzystego tego statku wskazanego przez jego właściciela.
4. Właściciel statku dokonuje oznakowania statku oznaką rybacką, w sposób określony w
art. 6 rozporządzenia nr 404/2011.
5. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego właściwy dla portu macierzystego statku
rybackiego niezwłocznie wydaje z urzędu zaświadczenie o nadaniu oznaki rybackiej.
Art. 21

Art. 21. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego, który nadał oznakę rybacką,

Realizacja art. 6 rozporządzenia 404/2011

wykreśla ją ze spisu oznak rybackich:
1)

na wniosek właściciela statku rybackiego albo

2)

z urzędu, w przypadku gdy:
a)

statek rybacki, któremu została nadana oznaka rybacka, został uznany za wycofany z
wykonywania rybołówstwa komercyjnego albo

b)

po upływie 12 miesięcy od dnia nadania oznaki rybackiej nie został złożony wniosek
o dokonanie wpisu statku do rejestru albo o dokonanie zmiany wpisu statku
rybackiego w rejestrze.

Art. 22

Art. 22. 1. Właściciel statku rybackiego dysponuje indywidualną zdolnością połowową.

Projektowane przepisy nie wynikają
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2. Indywidualna zdolność połowowa stanowi sumę wielkości:
1)

zdolności połowowej statku rybackiego lub

2)

zdolności połowowej statku rybackiego, który został wycofany z wykonywania
rybołówstwa komercyjnego na wniosek właściciela bez zastosowania pomocy publicznej,
lub

3)

zdolności połowowej stanowiącej różnicę między:
a)

zdolnością połowową statku rybackiego, który został wycofany z wykonywania
rybołówstwa komercyjnego na wniosek właściciela bez zastosowania pomocy
publicznej, a zdolnością połowową statku rybackiego, który został wpisany do
rejestru w ramach zdolności połowowej pozostałej po wycofanym statku, albo

b)

zdolnością połowową statku rybackiego przed dokonaniem jej zmniejszenia, a
zdolnością połowową tego statku po dokonaniu tego zmniejszenia, lub

4)

zdolności połowowej, która została przyznana przez ministra właściwego do spraw
rybołówstwa w ramach podziału dodatkowej zdolności połowowej, lub

5)

zdolności połowowej, która została przekazana przez właściciela innego statku
rybackiego.

Art. 23

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 23. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy w sprawach bezpośrednio z przepisów UE
przyznawania zdolności połowowej pozostałej w wyniku wydania decyzji:
1)

o uznaniu statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, w
przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a,

2)

o której mowa w art. 29 ust. 2,

3)

o której mowa w art. 32

– zwanej dalej „dodatkową zdolnością połowową”.
2. Dodatkowa zdolność połowowa jest przyznawana, w drodze decyzji, właścicielowi
statku rybackiego, na jego wniosek:
1)

nie częściej niż raz na pięć lat, licząc od dnia:
a)

dokonania zmiany wpisu w rejestrze w zakresie wykorzystania zdolności połowowej
przyznanej decyzją o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej, o której mowa w
art. 27 ust. 1,

b)

wygaśnięcia decyzji o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej, o której mowa
w art. 27 ust. 5;

2)

jeżeli statek ten był używany do wykonywania rybołówstwa komercyjnego przez co
najmniej 5 lat w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;

3)

na cele związane z poprawą:
a)

bezpieczeństwa statku rybackiego lub

b)

warunków pracy na statku rybackim, lub

c)

higieny lub jakości produktów rybołówstwa

– jeżeli właściciel statku rybackiego nie dysponuje indywidualną zdolnością połowową
wystarczającą do realizacji tych celów.
3. Wniosek o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej, zawiera:
1)

imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres właściciela
statku rybackiego;

2)

numer CFR;

3)

oznakę rybacką statku rybackiego;

4)

wnioskowaną wielkość dodatkowej zdolności połowowej;

5)

informację o planowanym przeznaczeniu

dodatkowej zdolności połowowej na cel

określony w ust. 2 pkt 3;
6)

informację, czy planowana modernizacja statku rybackiego będzie przeprowadzana z
zastosowaniem pomocy publicznej z udziałem środków finansowych z funduszy Unii
Europejskiej;

7)

oświadczenie właściciela statku rybackiego, że nie dysponuje indywidualną zdolnością
połowową wystarczającą do realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.
4. Wniosek o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej składa się na formularzu

udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
rybołówstwa.
Art. 24

Art. 24. 1. Dodatkowa zdolność połowowa jest przyznawana do wysokości:
1)

60% wpisanej do rejestru indywidualnej zdolności połowowej statku rybackiego – w
przypadku statku rybackiego o długości całkowitej do 15 m, z zastrzeżeniem ust. 2;

2)

10% wpisanej do rejestru indywidualnej zdolności połowowej statku rybackiego – w
przypadku statku rybackiego o długości całkowitej powyżej 15 m.
2. W przypadku statku rybackiego o długości całkowitej do 12 m, przy użyciu którego nie

mogą być prowadzone połowy z zastosowaniem narzędzi ciągnionych, dodatkowa zdolność
połowowa jest przyznawana do wysokości 70% wpisanej do rejestru indywidualnej zdolności
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połowowej statku rybackiego.
Art. 25

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 25. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza, nie rzadziej niż raz na 12 bezpośrednio z przepisów UE
miesięcy, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, informację o wielkości
dodatkowej zdolności połowowej przeznaczonej do podziału.
2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza, na stronie internetowej urzędu
obsługującego tego ministra, informację o terminie składania przez właścicieli statków
rybackich wniosków o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej na statki rybackie
znajdujące się w danym segmencie floty, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30
dni od dnia ogłoszenia tej informacji.
3. Informację, o której mowa w ust. 2, ogłasza się w przypadku gdy wielkość pozostałej
do podziału dodatkowej zdolności połowowej wynosi co najmniej 10 GT.
4. Wniosek złożony w terminie innym niż określony w informacji, o której mowa w ust.
2, pozostawia się bez rozpoznania.
5. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, kryteria,
sposób i tryb przyznawania dodatkowej zdolności połowowej, mając na względzie ochronę i
racjonalne wykorzystanie żywych zasobów morza oraz dostosowanie do tych zasobów floty
rybackiej, w tym przez jej modernizację i restrukturyzację.

Art. 26

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 26. 1. W sprawach dotyczących przyznania dodatkowej zdolności połowowej, w bezpośrednio z przepisów UE
razie śmierci wnioskodawcy, rozwiązania lub przekształcenia osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

lub innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne albo w razie
zbycia całości lub części przedsiębiorstwa w toku postępowania, następca prawny, nabywca
przedsiębiorstwa lub jego części albo zapisobierca windykacyjny może, po złożeniu wniosku,
wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy.
2. Do wniosku następca prawny dołącza dokument potwierdzający fakt zaistnienia
następstwa prawnego, a w przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci –
kopię prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo kopię
zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.
3. W przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci, jeżeli nie zostało
zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca dołącza do
wniosku zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną przez sąd za zgodność z
oryginałem.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, spadkobierca przekazuje prawomocne
postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia
uprawomocnienia się tego postanowienia.
5. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego
aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych
do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny,
spadkobierca albo zapisobierca, który złożył wniosek, dołącza do tego wniosku oświadczenia
pozostałych spadkobierców lub zapisobierców windykacyjnych, że wyrażają zgodę na jego

wstąpienie do toczącego się postępowania.
Art.. 27

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 27. 1. Decyzję o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej wydaje się bezpośrednio z przepisów UE
z zastrzeżeniem dokonania przez właściciela statku rybackiego modernizacji albo wymiany
statku rybackiego, zgodnie z celami określonymi w art. 23 ust. 2 pkt 3, w terminie 3 lat od
dnia, w którym decyzja o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej stała się ostateczna.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony na wniosek właściciela
statku rybackiego, na okres wskazany we wniosku nie dłuższy niż 2 lata, w przypadku gdy:
1)

zaawansowanie prac i poniesione nakłady finansowe uzasadniają przedłużenie realizacji
przedsięwzięcia;

2)

prace modernizacyjne zostały zakończone, jednak brak jest niezbędnych dokumentów
potwierdzających dokonaną modernizację.
3. Wniosek o przedłużenie terminu składa się do ministra właściwego do spraw

rybołówstwa, nie później niż na 2 miesiące przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
4. Przedłużenie terminu następuje w drodze decyzji, w której minister właściwy do spraw
rybołówstwa określa ostateczny termin na dokonanie modernizacji albo wymianę statku
rybackiego.
5. Minister właściwy do spraw rybołówstwa stwierdza wygaśnięcie decyzji o przyznaniu
dodatkowej zdolności połowowej w przypadku niedokonania przez właściciela modernizacji
albo wymiany statku rybackiego w terminie, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku wydania
decyzji, o której mowa w ust. 4, w terminie w niej określonym.

Art. 28

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 28. Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, bezpośrednio z przepisów UE
przyznania dodatkowej zdolności połowowej, jeżeli:
1)

nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 23 ust. 2;

2)

w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie
dodatkowej zdolności połowowej, właściciel statku rybackiego:
a)

dokonał zmniejszenia zdolności połowowej tego statku,

b)

wprowadził

ten

statek

do

wykonywania

rybołówstwa

komercyjnego

z

wykorzystaniem zdolności połowowej pochodzącej z więcej niż jednego statku
rybackiego;
3)

wnioskodawca nie spełnił kryteriów, o których mowa w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 25 ust. 5.

Art. 29

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 29. 1. W terminie 5 lat od dnia dokonania zmiany wpisu w rejestrze związanej bezpośrednio z przepisów UE
z wydaniem decyzji o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej właściciel statku
rybackiego, na który przyznano dodatkową zdolność połowową, nie może:
1)

zmniejszyć zdolności połowowej tego statku;

2)

wprowadzić w miejsce tego statku, statku rybackiego o mniejszej zdolności połowowej;

3)

prowadzić połowów przy użyciu narzędzi połowowych ciągnionych – w przypadku
statku rybackiego, na który przyznano dodatkową zdolność połowową, o której mowa w
art. 24 ust. 2.
2. W przypadku naruszenia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, minister

właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, przyznaną dodatkową zdolność
połowową w wielkości, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 albo 2, jednak nie więcej
niż do wysokości przyznanej dodatkowej zdolności połowowej.
Art. 30

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 30. 1. Właściciel statku rybackiego może przekazać całość albo część indywidualnej bezpośrednio z przepisów UE
zdolności połowowej właścicielowi innego statku rybackiego.
2. Przekazanie indywidualnej zdolności połowowej, o której mowa w ust. 1, następuje po
wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w drodze decyzji,
wydawanej na wspólny wniosek właścicieli, o których mowa w ust. 1.
3. Wniosek w sprawie przekazania indywidualnej zdolności połowowej, zawiera:
1)

imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres właścicieli
statków rybackich biorących udział w przekazaniu;

2)

oznakę rybacką statku rybackiego, z którego pochodzi przekazywana zdolność
połowowa;

3)

wielkość zdolności połowowej, która ma zostać przekazana.
4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa w przypadku gdy:

1)

podmiot zainteresowany przyjęciem indywidualnej zdolności połowowej nie jest
właścicielem statku rybackiego – pozostawia wniosek w sprawie przekazania
indywidualnej zdolności połowowej bez rozpoznania;

2)

właściciel statku rybackiego przekazujący daną wielkość indywidualnej zdolności
połowowej nie dysponuje zdolnością wystarczającą do przekazania – odmawia, w drodze

decyzji, wydania zgody, o której mowa w ust. 2.
Art. 31

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 31. Właściciel statku rybackiego może rozdysponować indywidualną zdolność bezpośrednio z przepisów UE
połowową:
1)

statku rybackiego wycofanego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego bez
zastosowania pomocy publicznej, z wyłączeniem wycofania, o którym mowa w art. 19
ust. 1 pkt 2 lit. a, albo

2)

pozostałą po zmniejszeniu zdolności połowowej jego statku

– w terminie 5 lat od dnia, kiedy decyzja w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w
rejestrze, potwierdzającej to zdarzenie stała się ostateczna.
Art. 32

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 32. Minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, prawo do bezpośrednio z przepisów UE
dysponowania całością albo częścią indywidualnej zdolności połowowej:
1)

z urzędu, w przypadku gdy zdolność ta nie została wykorzystana na dokonanie wpisu lub
zmiany wpisu statku rybackiego w rejestrze przez właściciela statku:
a)

gdy upłynęło 5 lat od dnia dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w rejestrze
potwierdzającej:
–

wycofanie statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego bez
zastosowania pomocy publicznej albo

–
b)

zmniejszenie zdolności połowowej statku rybackiego,

gdy przekazana indywidualna zdolność połowowa, o której mowa w art. 30 ust. 1,
nie została wykorzystana w terminie, o którym mowa w pkt 1 lit. a, liczonym od

dnia, gdy decyzja w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie indywidualnej
zdolności połowowej stała się ostateczna;
2)
Art. 33

na wniosek właściciela statku rybackiego.
Realizacja art. 2 pkt 3; art. 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia

Art. 33. Minister właściwy do spraw rybołówstwa na wniosek armatora statku 404/2011 oraz art. 6 ust. 5 rozporządzenia 1224/2009
rybackiego wydaje, w drodze decyzji, licencję:
1)

na statek rybacki, który został wpisany do rejestru i nie został uznany za wycofany z
wykonywania rybołówstwa komercyjnego na podstawie art. 19 ust. 1;

2)

jeżeli zmiana wpisu w rejestrze dokonana na wniosek właściciela statku rybackiego
skutkuje koniecznością zmiany danych zawartych w wydanej licencji.

Art. 34

Art. 34. 1. Wniosek o wydanie licencji zawiera:
1)

imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres armatora statku
rybackiego;

2)

numer CFR;

3)

oznakę rybacką statku rybackiego;

4)

wskazanie miejsca odbioru licencji: siedzibę okręgowego inspektora rybołówstwa
morskiego wskazanego we wniosku albo siedzibę urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw rybołówstwa.
2. Wniosek o wydanie licencji składa się na formularzu udostępnionym na stronie

internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
3. Armator statku rybackiego odbierając licencję jest obowiązany oddać dotychczasową

Realizacja art. 3 ust. 1 i 2; art. 7 ust. 1 rozporządzenia
404/2011

licencję na dany statek rybacki, jeżeli została wydana.
4. W czasie wykonywania rybołówstwa komercyjnego dokument licencji albo jej duplikat
lub ich kopia poświadczona przez okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego za
zgodność z oryginałem znajdują się na statku rybackim, na który zostały wydane.
3. Armator statku rybackiego odbierając licencję jest obowiązany oddać dotychczasową licencję na dany statek
rybacki, jeżeli została wydana.
4. W czasie wykonywania rybołówstwa komercyjnego dokument licencji albo jej duplikat lub ich kopia
poświadczona przez okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego za zgodność z oryginałem znajdują się na
statku rybackim, na który zostały wydane.
Art. 35

Art. 35. Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, wydania

Realizacja art. 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia 404/2011

licencji w przypadku:
1)

gdy statek, którego dotyczy wniosek nie jest wpisany do rejestru;

2)

gdy uprzednio w odniesieniu do statku rybackiego, którego dotyczy wniosek, cofnięto
licencję na podstawie art. 129 ust. 2 rozporządzenia nr 404/2011;

3)

gdy została wydana decyzja o uznaniu danego statku rybackiego za wycofany z
wykonywania rybołówstwa komercyjnego oraz statek ten nie został ponownie
wprowadzony do wykonywania rybołówstwa komercyjnego;

4)
Art. 36

odmowy dokonania zmiany wpisu w rejestrze na podstawie art. 18.
Realizacja art. 3 ust. 1 i 2; art. 129 ust. 1 rozporządzenia

Art. 36. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa zawiesza, w drodze decyzji, licencję 404/2011 oraz art. 6 ust. 3 rozporządzenia 1224/2009
na czas określony w art. 92 ust. 3 rozporządzenia nr 1224/2009, jeżeli armatorowi statku
rybackiego, na który wydano tę licencję, przyznano liczbę punktów, o której mowa w art. 129
ust. 1 rozporządzenia nr 404/2011, za poważne naruszenia przepisów WPR, o których mowa w

art. 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1005/2008.
2. Okres zawieszenia licencji po raz pierwszy, o którym mowa w art. 92 ust. 3 zdanie
pierwsze rozporządzenia nr 1224/2009, wynosi 2 miesiące.
Art. 37

Realizacja art. 3 ust. 1 i 2 i 5; art. 129 ust. 2

Art. 37. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, licencję rozporządzenia 404/2011 oraz art. 6 ust. 4
rozporządzenia 1224/2009
w przypadku:
1)

o którym mowa w art. 92 ust. 3 zdanie trzecie rozporządzenia nr 1224/2009 lub w art. 129
ust. 2 rozporządzenia nr 404/2011;

2)

gdy dane dotyczące statku rybackiego określone w licencji są niezgodne ze stanem
faktycznym, a właściciel tego statku nie złożył wniosku o dokonanie zmiany wpisu w
rejestrze w terminie, o którym mowa w art. 16 ust. 2;

3)

odmowy dokonania zmiany wpisu w rejestrze na podstawie art. 18;

4)

wydania decyzji o uznaniu statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa
komercyjnego, o której mowa w art. 19 ust. 1.
2. Cofnięcie licencji powoduje wygaśnięcie z mocy prawa specjalnego zezwolenia

połowowego.
Art. 38

Art. 38. 1. Armator statku rybackiego, nie później niż w terminie 24 godzin od utraty
albo zniszczenia dokumentu licencji, zawiadamia właściwego miejscowo okręgowego
inspektora rybołówstwa morskiego o utracie tego dokumentu albo o jego zniszczeniu w
stopniu powodującym nieczytelność.
2. Na wniosek armatora statku rybackiego minister właściwy do spraw rybołówstwa

Realizacja art. 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia 404/2011

niezwłocznie wydaje duplikat dokumentu licencji, pod warunkiem odpowiednio:
1)

dołączenia do wniosku oświadczenia o utracie dokumentu licencji albo

2)

zwrotu zniszczonego dokumentu licencji.
3. Oświadczenie o utracie dokumentu licencji składa się pod rygorem odpowiedzialności

karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie

fałszywego

oświadczenia.”.

Klauzula

ta

zastępuje

pouczenie

organu

o

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
4. Do wniosku o wydanie duplikatu stosuje się przepis art. 34 ust. 1.
5. Armator statku rybackiego, który po uzyskaniu duplikatu odzyskał utracony dokument
licencji, jest obowiązany niezwłocznie zwrócić ten duplikat ministrowi właściwemu do spraw
rybołówstwa.
Art. 39

Art. 39. 1. Licencja oraz jej duplikat zawierają dane, o których mowa w załączniku II do

Realizacja art. 3 ust. 1 i 2 i 3 rozporządzenia 404/2011

rozporządzenia 404/2011.
2. Wzór licencji zamieszcza się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw rybołówstwa.
Art. 40

Realizacja art. 4 ust. 1 rozporządzenia 404/2011 oraz art.

Art. 40. 1. Wykonywanie rybołówstwa komercyjnego w danym roku kalendarzowym 7 ust. 4 rozporządzenia 1224/2009
wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia połowowego.
2. W przypadku prowadzenia połowów na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt
3, specjalne zezwolenie połowowe może zostać wydane na okres inny niż rok kalendarzowy,

jednak nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
3. Specjalne zezwolenie połowowe jest wydawane, na wniosek armatora, na statek
rybacki, na który jest wydana licencja.
Art. 41

Art. 41. 1. Specjalne zezwolenie połowowe wydaje, w drodze decyzji:
1)

minister właściwy do spraw rybołówstwa w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa
komercyjnego:
a)

na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1,

b)

na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3

– jeżeli prawo do wykonywania takiego rybołówstwa wynika z przepisów Unii
Europejskiej lub z postanowień umów lub porozumień międzynarodowych;
2)

okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego właściwy dla portu macierzystego statku
rybackiego – w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o
których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2.
2. Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego, o którym mowa w ust. 1 pkt

1, składa się za pośrednictwem okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego, właściwego
dla portu macierzystego statku rybackiego.
3. Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego składa się do dnia 31
października roku poprzedzającego rok, na który ma zostać wydane specjalne zezwolenie
połowowe.
4. Armator statku rybackiego, który nabył prawo do wykonywania rybołówstwa
komercyjnego na podstawie umowy międzynarodowej lub z innego tytułu, może ubiegać się o

Realizacja art. 7 ust. 1 rozporządzenia 404/2011 oraz art.
7 ust. 1 rozporządzenia 1224/2009

wydanie specjalnego zezwolenia połowowego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.
5. Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego zawiera:
1)

imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres armatora statku
rybackiego;

2)

numer licencji albo wskazanie daty złożenia wniosku o jej wydanie;

3)

oznakę rybacką statku rybackiego oraz jego długość całkowitą;

4)

określenie gatunków organizmów morskich, które będą celem połowów;

5)

wnioskowaną indywidualną kwotę połowową lub określenie liczby dni połowowych –
jeżeli dla danego gatunku organizmów morskich na danym obszarze została ustalona
ogólna kwota połowowa lub liczba dni połowowych;

6)

obszar prowadzenia połowów;

7)

rodzaj i liczbę narzędzi połowowych, które będą wydawane lub wystawiane;

8)

okres, na jaki ma być wydane specjalne zezwolenie połowowe – w przypadku gdy jest
wydawane na okres inny niż rok kalendarzowy, zgodnie z art. 40 ust. 2;

9)

określenie wysokości wieloletniego udziału połowowego w ogólnej kwocie połowowej
danego gatunku organizmów morskich – jeżeli taki udział został armatorowi przyznany.
6. Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na statek rybacki, na który

nie została wydana licencja, armator tego statku rybackiego składa jednocześnie z wnioskiem o
wydanie licencji na ten statek.
7. Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego składa się na formularzu
udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw

rybołówstwa.
8. W sprawach dotyczących utraty lub zniszczenia dokumentu specjalnego zezwolenia
połowowego w stopniu powodującym nieczytelność przepisy art. 38 stosuje się odpowiednio.
9. Specjalne zezwolenie połowowe traci ważność z dniem doręczenia zmienionego
specjalnego zezwolenia połowowego.
Art. 42

Art. 42. 1. Specjalne zezwolenie połowowe i jego duplikat zawierają dane, o których

Realizacja art. 4 ust. 2 rozporządzenia 404/2011

mowa w załączniku III do rozporządzenia nr 404/2011, w szczególności dane, o których mowa
w art. 41 ust. 5 pkt 1–4 i 6–9, oraz odpowiednio wielkość przyznanej kwoty połowowej lub
liczbę dni połowowych, jeżeli dla danego gatunku organizmów morskich została ustalona
ogólna kwota połowowa lub liczba dni połowowych.
2. Wzór specjalnego zezwolenia połowowego zamieszcza się na stronie internetowej
urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
Art. 43

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 43. 1. Organ, który wydał specjalne zezwolenie połowowe, zawiesza je, w drodze bezpośrednio z przepisów UE oraz realizują art. 37 pkt 2
rozporządzenia 1005/2008
decyzji, w przypadku:
1)

stosowania na statku rybackim narzędzi połowowych, które nie są wpisane w specjalnym
zezwoleniu połowowym lub których używanie jest w danym okresie lub na danym
obszarze zabronione – na okres 6 miesięcy, nie dłużej jednak niż do czasu, na który
zostało wydane to zezwolenie lub

2)

gdy w okresie 6 miesięcy została dwukrotnie wydana armatorowi decyzja w sprawie
wymierzenia kary pieniężnej za poważne naruszenie przepisów o rybołówstwie

komercyjnym – na okres 8 miesięcy, nie dłużej jednak niż do czasu, na który zostało
wydane to zezwolenie, lub
3)

gdy zawieszona została licencja – na okres jej zawieszenia.
2. Organ, który wydał specjalne zezwolenie połowowe, cofa je, w drodze decyzji, w

przypadku:
1)

wpisania statku rybackiego do wspólnotowego wykazu statków prowadzących połowy
nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane, o którym mowa w art. 27 ust. 1
rozporządzenia nr 1005/2008;

2)

wydania decyzji o uznaniu statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa
komercyjnego, o której mowa w art. 19 ust. 1;

3)

gdy specjalne zezwolenie połowowe zostało zawieszone na okres uniemożliwiający
wykorzystanie indywidualnej kwoty połowowej w okresie, na który kwota ta została
przyznana.
3. Decyzjom, o których mowa w ust. 1 i 2, nadaje się rygor natychmiastowej

wykonalności.
4. Indywidualne kwoty połowowe, pozostałe po wydaniu decyzji w sprawie cofnięcia
specjalnego zezwolenia połowowego, pozostają w dyspozycji armatora, jeżeli wycofanie
statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego nastąpiło na wniosek armatora
statku rybackiego albo z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. b albo
c. Przepisy art. 53 stosuje się odpowiednio.
Art. 44

Art. 44. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy w sprawach Realizacja art. 15 ust. 1 rozporządzenia 1380/13

dokonywania podziału:
1) ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych poszczególnych gatunków organizmów
morskich przysługujących Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
a) przepisów Unii Europejskiej lub
b) umów lub porozumień międzynarodowych, lub
2) ogólnych kwot połowowych nieobjętych przepisami Unii Europejskiej – w odniesieniu do
wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1
pkt 1.
2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa w ramach podziału ogólnych kwot
połowowych lub dni połowowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, danych gatunków
organizmów morskich, określa jaka część tych kwot lub dni będzie podlegać podziałowi przez
okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa
komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2.
3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może wyodrębnić z ogólnej kwoty
połowowej danego gatunku organizmów morskich kwotę połowową, która będzie
przeznaczona na zabezpieczenie ewentualnego przekroczenia ogólnej kwoty połowowej tego
gatunku, jeżeli z danych z elektronicznego systemu raportowania połowów wynika, że gatunek
ten występuje jako przyłów – część połowu obejmująca organizmy morskie poszczególnych
gatunków, które nie są celem połowów ukierunkowanych.
Art. 45

Art. 45. Przed dokonaniem podziału ogólnych kwot połowowych, o którym mowa w art.
44 ust. 1, kwoty te, pomniejsza się o:

1)

wielkość ustalaną przez Komisję Europejską w sposób określony w art. 105
rozporządzenia nr 1224/2009;

2)

wielkość przyznanych wieloletnich udziałów połowowych określonych gatunków
organizmów morskich;

3)

kwotę połowową przeznaczoną na połowy organizmów morskich w celach prowadzenia
badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie
rybołówstwa morskiego – jeżeli kwota ta ma przekraczać 2% ogólnej kwoty połowowej
badanego gatunku organizmu morskiego.

Art. 46

Art. 46. Podziału:
1)

ogólnych kwot połowowych, o których mowa w:
a)

art. 44 ust. 1, dokonuje się na:
–

indywidualne kwoty połowowe – z podziałem na poszczególne statki rybackie
lub

–

wspólne kwoty połowowe – bez podziału na poszczególne statki rybackie, lub

–

zbiorcze kwoty połowowe – na statki rybackie armatorów zrzeszonych w danej
uznanej organizacji producentów, lub

–
b)

wieloletnie udziały połowowe – z podziałem na poszczególne statki rybackie,

art. 44 ust. 2, dokonuje się na:
–

indywidualne kwoty połowowe – z podziałem na poszczególne statki rybackie
lub

–

wspólne kwoty połowowe – bez podziału na poszczególne statki rybackie, lub
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–

zbiorcze kwoty połowowe – na statki rybackie armatorów zrzeszonych, w danej
uznanej organizacji producentów;

2)

dni połowowych, o których mowa w art. 44 ust. 1, dokonuje się na poszczególne statki
rybackie;

3)

dodatkowych kwot połowowych dokonuje się na indywidualne kwoty połowowe – z
podziałem na poszczególne statki rybackie.

Art. 47

Realizacja art. 15 ust. 1; art. 16 ust. 6 oraz art. 17

Art. 47. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa na obszarach, o których mowa w rozporządzenia 1380/13
art. 9 ust. 1 pkt 1 lub 3, określi, w drodze rozporządzenia:
1)

szczegółowy sposób podziału ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych;

2)

szczegółowy sposób podziału dodatkowych kwot połowowych, o których mowa w art. 55
ust. 1;

3)

wyrażoną w procentach wielkość niewykorzystanej indywidualnej kwoty połowowej
określonego gatunku organizmów morskich, od której stosuje się pomniejszenie, o
którym mowa w art. 51 ust. 1.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rybołówstwa:

1)

określa, jakie części ogólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich
pozostają do podziału właściwym miejscowo okręgowym inspektorom rybołówstwa
morskiego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2;

2)

może określić wielkość kwoty połowowej poszczególnych gatunków organizmów
morskich przeznaczoną na zabezpieczenie ewentualnego przekroczenia ogólnej kwoty
połowowej danego gatunku.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydając rozporządzenie, o którym mowa w
ust. 1, uwzględnia konieczność zapewnienia ochrony żywych zasobów morza, w tym
racjonalną i zrównoważoną eksploatację tych zasobów, a także odpowiednio:
1)

wielkość połowów prowadzonych przez poszczególnych armatorów statków rybackich
przy użyciu określonego statku rybackiego, lub

2)

historyczną bazę połowową poszczególnych armatorów statków rybackich, lub

3)

długość całkowitą statków rybackich określonych w poszczególnych segmentach floty
statków rybackich, lub

4)

obszar prowadzenia połowów, przy użyciu statków rybackich określonych w
poszczególnych segmentach floty statków rybackich, lub

5)

zdolność połowową lub parametry statków rybackich, o których mowa w rozporządzeniu
nr 2930/86, przy użyciu których prowadzi się połowy, lub

6)

kwotę połowową przeznaczoną na połowy organizmów morskich w celach prowadzenia
badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie
rybołówstwa morskiego – w przypadku, o którym mowa w art. 45 pkt 3.

Art. 48
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Art. 48. Minister właściwy do spraw rybołówstwa ustala, w drodze rozporządzenia, bezpośrednio z przepisów UE
ogólną kwotę połowową organizmów morskich, w przypadku gatunków organizmów morskich
nieobjętych przepisami Unii Europejskiej, na dany rok kalendarzowy, jeżeli odnawialność
zasobów oraz równowaga biologiczna gatunku organizmów morskich, który ma być objęty tą
kwotą połowową jest zagrożona, mając na uwadze konieczność zapewnienia równowagi
biologicznej oraz odnawialności zasobów danego gatunku.

Art. 49
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Art. 49. 1. Właściwy okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego w odniesieniu do bezpośrednio z przepisów UE
wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2,
określi, w drodze zarządzenia stanowiącego akt prawa miejscowego, po zasięgnięciu opinii
organizacji społeczno-zawodowych rybaków, szczegółowy sposób podziału:
1)

kwot lub dni połowowych, o których mowa w art. 44 ust. 2;

2)

dodatkowych kwot połowowych, o których mowa w art. 56 ust. 1;

3)

ogólnych kwot połowowych, o których mowa w art. 48 – ustalonych zgodnie z tym
przepisem..
2. Właściwy okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego, wydając zarządzenie, o którym

mowa w ust. 1, uwzględnia konieczność zapewnienia ochrony żywych zasobów morza oraz
racjonalnej i zrównoważonej eksploatacji tych zasobów, a także:
1)

wielkość połowów prowadzonych przez poszczególnych armatorów statków rybackich
przy użyciu określonego statku rybackiego lub

2)

historyczną bazę połowową poszczególnych armatorów statków rybackich, lub

3)

długość całkowitą statków rybackich określonych w poszczególnych segmentach floty
statków rybackich, lub

4)

zdolność połowową lub parametry statków rybackich, o których mowa w rozporządzeniu
nr 2930/86, przy użyciu których prowadzi się połowy.

Art. 50

Art. 50. 1. Podziału ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych, o którym mowa w
art. 44 ust. 1, dokonuje się na statki rybackie armatorów:

Realizacja art. 2 ust. 5 rozporządzenia 1380/13

1)

którym przyznano, co najmniej raz w okresie ustalonym w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 47 ust. 1, kwotę połowową wnioskowanego gatunku
organizmów morskich, w wydanych na dany statek rybacki specjalnych zezwoleniach
połowowych, oraz

2)

którzy wykorzystali co najmniej część kwoty połowowej wnioskowanego gatunku
organizmów morskich.
2. W przypadku:

1)

ustalenia na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1, ogólnych kwot połowowych lub
dni połowowych dla gatunku organizmów morskich uprzednio nieobjętego taką kwotą
albo

2)

ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych gatunków organizmów morskich, które
nie były poławiane

– podziału danej kwoty połowowej dokonuje się na statki rybackie armatorów, którzy złożyli
wniosek o jej przyznanie – w sposób określony w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 47 ust. 1. Przepisu ust. 1 nie stosuje się.
3. W przypadku gatunku organizmów morskich objętego obowiązkiem wyładunku,
określonym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 1380/2013, realizacja obowiązku wyładunku
odbywa się w ramach wspólnej, indywidualnej albo zbiorczej kwoty połowowej tego gatunku
przyznanej armatorowi statku rybackiego w specjalnym zezwoleniu połowowym.
Art. 51
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Art. 51. 1. Indywidualną kwotę połowową wnioskowanego gatunku organizmów bezpośrednio z przepisów UE.
morskich pomniejsza się w przypadku niewykorzystania przez armatora statku rybackiego co

najmniej części indywidualnej kwoty połowowej tego gatunku możliwej do wykorzystania
przez tego armatora w poszczególnych latach, w okresie 2 kolejnych lat kalendarzowych
poprzedzających rok złożenia wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego.
2. Pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się odliczając od indywidualnej
kwoty połowowej gatunku organizmów morskich, która ma zostać przyznana temu armatorowi
na dany rok kalendarzowy, wyrażoną w procentach średnią wielkość indywidualnej kwoty
połowowej tego gatunku

niewykorzystanej w 2 kolejnych latach kalendarzowych

poprzedzających rok złożenia wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego,.
3. Wykorzystanie przez armatorów statków rybackich przyznanych im w specjalnych
zezwoleniach połowowych indywidualnych kwot połowowych określonych gatunków
organizmów morskich odbywa się w drodze:
1)

odłowienia kwot połowowych otrzymanych w ramach przyznanego wieloletniego udziału
połowowego albo podziału ogólnych kwot połowowych, lub dodatkowych kwot
połowowych;

2)

rezygnacji, o której mowa w art. 52 ust. 1;

3)

przekazania kwoty połowowej, o którym mowa w art. 53;

4)

przekazania kwoty połowowej w ramach wymiany międzynarodowej, o której mowa w
art. 54;

5)

przekazania kwoty połowowej w celu utworzenia zbiorczej kwoty połowowej, o której
mowa w art. 66 ust. 1.

Art. 52
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Art. 52. 1. Armator statku rybackiego może w danym roku kalendarzowym, nie później bezpośrednio z przepisów UE

jednak niż do dnia 30 czerwca, zrezygnować z całości albo części przyznanej mu w
specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku
organizmów morskich lub dni połowowych.
2. Armator statku rybackiego rezygnuje z indywidualnej kwoty połowowej lub dni
połowowych, o których mowa w ust. 1, składając wniosek odpowiednio o cofnięcie albo
zmianę specjalnego zezwolenia połowowego.
3. W przypadku złożenia wniosku po terminie, o którym mowa w ust. 1, indywidualną
kwotę połowową lub dni połowowe, o których mowa w ust. 1, uznaje się za niewykorzystane.
4. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez
rozpoznania.
Art. 53
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Art. 53. 1. Określona w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualna kwota bezpośrednio z przepisów UE
połowowa lub ilość dni połowowych może być przekazywana w całości lub w części innemu
armatorowi na jego statek rybacki lub na inny statek rybacki tego samego armatora.
2. Indywidualne kwoty połowowe lub dni połowowe określone w specjalnym zezwoleniu
połowowym przyznane na obszary, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub 2, mogą być
przekazywane na rzecz armatorów, którym przyznano na dany obszar:
1)

indywidualne kwoty połowowe na ten sam gatunek organizmów morskich, którego
dotyczy przekazanie lub

2)

dni połowowe, w których będą prowadzone połowy tego samego gatunku organizmów
morskich, którego dotyczy przekazanie.
3. Przekazanie indywidualnych kwot połowowych lub dni połowowych, następuje w

drodze zmiany specjalnych zezwoleń połowowych:
1)

na wniosek armatora statku rybackiego zainteresowanego przekazaniem indywidualnej
kwoty połowowej lub dni połowowych na inny statek rybacki tego armatora lub

2)

na wspólny wniosek armatorów – w przypadku przekazywania indywidualnych kwot
połowowych lub dni połowowych na statek rybacki innego armatora.
4. Wniosek w sprawie przekazania indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych,

zawiera:
1)

imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres armatorów
statków rybackich biorących udział w przekazaniu;

2)

oznaki rybackie statków rybackich biorących udział w przekazaniu;

3)

określenie gatunku organizmów morskich na danym obszarze, którego dotyczy
przekazanie;

4)

wielkość indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich lub
ilość dni połowowych, których dotyczy przekazanie.
5. Wniosek w sprawie przekazania indywidualnych kwot połowowych lub dni

połowowych, składa się do organu, który wydał specjalne zezwolenie połowowe na formularzu
udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
rybołówstwa.
6. Organ odmawia, w drodze decyzji, zmiany specjalnych zezwoleń połowowych
wydanych na statki rybackie, których dotyczy wniosek w sprawie przekazania, jeżeli:
1)

nie jest spełniony warunek określony w ust. 2;

2)

wyczerpana jest ogólna kwota połowowa lub dni połowowe danego gatunku organizmów
morskich, którego dotyczy przekazanie.

Art. 54

Art. 54. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy do dokonywania
wymian kwot połowowych z innym państwem członkowskim Unii Europejskiej, zgodnie z art.
16 ust. 8 rozporządzenia nr 1380/2013, zwanej dalej „wymianą międzynarodową”.
2. Wymiany międzynarodowej dokonuje się z urzędu lub na wniosek uznanej organizacji
producentów.
3. Wymiana międzynarodowa może zostać dokonana na wniosek uznanej organizacji
producentów, jeżeli przedmiotem przekazania są:
1)

indywidualne kwoty połowowe armatorów będących członkami tej organizacji lub

2)

zbiorcza kwota połowowa przyznana tej organizacji.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1)

nazwę i adres siedziby uznanej organizacji producentów;

2)

wskazanie armatorów statków rybackich o polskiej przynależności wraz z oznakami
rybackimi tych statków, których indywidualne kwoty połowowe podlegają przekazaniu;

3)

wskazanie armatorów statków rybackich o polskiej przynależności wraz z oznakami
rybackimi tych statków, którym mają zostać przyznane kwoty połowowe uzyskane w
wyniku przekazania;

4)

określenie gatunków organizmów morskich na danym obszarze, których dotyczy
wymiana międzynarodowa.
5. Zmiany indywidualnych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów

Realizacja art. 16 ust. 8 rozporządzenia 1380/13

morskich, które były przedmiotem wymiany międzynarodowej uwzględnia się w specjalnych
zezwoleniach połowowych armatorów zrzeszonych w tej organizacji, dokonując zmiany
specjalnych zezwoleń połowowych.
Art. 55
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Art. 55. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza co najmniej raz w roku, na bezpośrednio z przepisów UE
stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, informację o wysokości dodatkowych
kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich poławianych na
obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 3, pozostałych w wyniku:
1)

wydania decyzji w sprawie wycofania statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa
komercyjnego, w przypadku, o którym mowa w art. 19 pkt 2 lit. a, lub

2)

wydania decyzji, o której mowa w art. 43 ust. 2 pkt 1 i 3 lub

3)

podziału, o którym mowa w art. 44 ust. 1, dokonanego zgodnie z przepisami
wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1, lub

4)

pomniejszeń, o których mowa w art. 45 pkt 1, lub

5)

rezygnacji, o której mowa w art. 52, lub

6) wymiany międzynarodowej dokonanej z urzędu, o której mowa w art. 54 ust. 2.
2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa przyznaje dodatkową kwotę połowową na
wniosek armatora statku rybackiego, który zawiera:
1)

imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres armatora statku
rybackiego;

2)

oznakę rybacką statku rybackiego;

3)

określenie gatunków organizmów morskich, które będą celem połowów.

3. Wniosek o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej składa się w terminie 14 dni od
dnia ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1, na formularzu udostępnionym na stronie
internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
4. O dodatkową kwotę połowową danego gatunku organizmów morskich, o której mowa
w ust. 1, może ubiegać się armator statku rybackiego, któremu w specjalnym zezwoleniu
połowowym wydanym na dany rok kalendarzowy przyznano kwotę połowową na ten sam
gatunek organizmów morskich, jeżeli armator ten:
1)

nie dopuścił się przy użyciu statku rybackiego, na który wystąpił z wnioskiem o
przyznanie dodatkowej kwoty połowowej, w roku, w którym ubiega się o tę kwotę,
poważnego naruszenia w rozumieniu art. 42 rozporządzenia nr 1005/2008 albo w
rozumieniu art. 90 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, w przypadku gdy decyzja w
sprawie wymierzenia kary pieniężnej za to naruszenie stała się ostateczna;

2)

nie przekazał w roku, w którym ubiega się o dodatkową kwotę połowową, całości albo
części indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich do
odłowienia innemu armatorowi na zasadach określonych w art. 53.
5. Wniosek o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej złożony po terminie określonym

w ust. 3, pozostawia się bez rozpoznania.
6. Przyznanie dodatkowej kwoty połowowej następuje w drodze zmiany specjalnego
zezwolenia połowowego.
Art. 56
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Art. 56. 1. Właściwy miejscowo okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego ogłasza co bezpośrednio z przepisów UE
najmniej raz w roku, na stronie internetowej inspektoratu obsługującego tego inspektora,

informację o wysokości dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków
organizmów morskich poławianych na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2,
pozostałych w wyniku:
1)

wydania decyzji o uznaniu statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa
komercyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a lub

2)

wydania decyzji, o której mowa w art. 43 ust. 2 pkt 1 i 3, lub

3)

rezygnacji, o której mowa w art. 52.
2. Do przyznania dodatkowych kwot połowowych gatunków organizmów morskich

poławianych na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, przepisy art. 55 ust. 2–6
stosuje się odpowiednio.
Art. 57

Realizacja art. 13 ust. 1 rozporządzenia 1380/13 oraz art.

Art. 57. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa niezwłocznie po powzięciu 34; art. 35 rozporządzenia 1224/2009
informacji o:
1)

wykorzystaniu w danym roku kalendarzowym 95% ogólnej kwoty połowowej danego
gatunku organizmów morskich,

2)

wyczerpaniu w danym roku kalendarzowym ogólnej kwoty połowowej danego gatunku
organizmów morskich

– ogłasza tę informację, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski” oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
2. Od dnia następującego po dniu ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje zakaz:
1)

połowów ukierunkowanych danego gatunku organizmów morskich – w przypadku
ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1;

2)

wszelkich połowów danego gatunku organizmów morskich – w przypadku ogłoszenia
informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2.
3. Zakaz:

1)

połowów ukierunkowanych danego gatunku organizmów morskich obowiązuje do dnia
ogłoszenia zakazu wszelkich połowów, do dnia ogłoszenia obwieszczenia, o którym
mowa w ust. 4, albo do końca roku kalendarzowego, w którym zaczął obowiązywać;

2)

wszelkich połowów danego gatunku organizmów morskich obowiązuje do dnia
ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w ust. 4, albo do końca roku kalendarzowego,
w którym zaczął on obowiązywać.
4. W przypadku uzyskania, po ogłoszeniu obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1,

dodatkowych kwot połowowych danego gatunku organizmów morskich otrzymanych przez
Rzeczpospolitą Polską na podstawie przepisów Unii Europejskiej lub postanowień umów lub
porozumień międzynarodowych, minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Rzeczpospolitą Polską tych kwot połowowych, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz w
sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, informację o wysokości tych kwot.
5. Do podziału dodatkowych kwot połowowych, o których mowa w ust. 4, przepisy art.
55 stosuje się odpowiednio.
Art. 58

Art. 58. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa:
1)

oblicza wieloletnie udziały połowowe co 5 lat na okres 5 lat,

2)

przyznaje, w drodze decyzji, armatorom statków rybackich, na ich wniosek, wieloletnie

Realizacja art. 21 rozporządzenia 1380/13

udziały połowowe
– na gatunki organizmów morskich określone w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 63.
2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza na stronie internetowej urzędu
obsługującego tego ministra okresy, na które będą ustalane wieloletnie udziały połowowe na
określony gatunek organizmów morskich.
3. Wieloletni udział połowowy przyznaje się armatorowi na statek rybacki, na który
posiada on licencję i specjalne zezwolenie połowowe obejmujące gatunek organizmów
morskich, którego dotyczy wniosek o przyznanie wieloletniego udziału połowowego.
4. Wniosek o przyznanie wieloletniego udziału połowowego zawiera:
1)

imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres armatora statku
rybackiego;

2)

oznakę rybacką statku rybackiego;

3)

określenie gatunków organizmów morskich, które będą celem połowów w ramach
wieloletniego udziału połowowego wraz ze wskazaniem obszaru połowów.
5. Wniosek o przyznanie wieloletniego udziału połowowego składa się do ministra

właściwego do spraw rybołówstwa na formularzu udostępnionym na stronie internetowej
urzędu obsługującego tego ministra.
6. Wieloletni udział połowowy, o którym mowa w ust. 3, oblicza się zgodnie z wzorem:
W % = 100 ´

gdzie:

Pa
Pwa

W – oznacza wyrażony procentowo wieloletni udział połowowy armatora statku
rybackiego w ogólnej kwocie połowowej wnioskowanego gatunku organizmów
morskich,
Pa – oznacza sumę wielkości połowów wnioskowanego gatunku organizmów morskich
prowadzonych przez armatora statku rybackiego w okresie ostatnich 10 lat
kalendarzowych poprzedzających rok rozpoczęcia okresu, o którym mowa w ust.
1 pkt 1,
Pwa – oznacza sumę wielkości ogólnych kwot połowowych wnioskowanego gatunku
organizmów morskich możliwych do odłowienia przez Rzeczpospolitą Polską, w
okresie ostatnich 10 lat kalendarzowych poprzedzających rok rozpoczęcia
okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
7. Wielkość połowów wnioskowanego gatunku organizmów morskich prowadzonych
przez armatora statku rybackiego, z wyłączeniem połowów prowadzonych w celu prowadzenia
badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa
morskiego, ustala się na podstawie historycznej bazy połowowej tego armatora.
8. Wieloletni udział połowowy obliczony zgodnie z ust. 6, jest wpisywany z urzędu, w
specjalnym zezwoleniu połowowym, po przeliczeniu go na sztuki albo kilogramy określonego
gatunku organizmów morskich, przez okres na jaki został danemu armatorowi przyznany.
9. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie wieloletniego udziału połowowego w
czasie trwania okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, udział ten przyznaje się na okres, jaki
pozostał do zakończenia pięcioletniego okresu ustalonego przez ministra właściwego do spraw

rybołówstwa.
Art. 59

Art. 59. Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji,
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przyznania wieloletniego udziału połowowego, jeżeli:
1)

gatunek organizmów morskich na określonym obszarze, którego dotyczy wniosek o
przyznanie wieloletniego udziału połowowego, nie jest wskazany w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 63;

2)

w terminie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie wieloletniego
udziału połowowego, armator dopuścił się przy użyciu statku rybackiego, objętego tym
wnioskiem, poważnego naruszenia w rozumieniu art. 42 rozporządzenia nr 1005/2008 lub
art. 90 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, w przypadku gdy decyzja w sprawie
wymierzenia kary pieniężnej za to naruszenie stała się ostateczna.

Art. 60

Art. 60. 1. Armator statku rybackiego może przekazać na określony czas wieloletni
udział połowowy, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, w całości albo w części
innemu armatorowi, który posiada wieloletni udział połowowy tego samego gatunku
organizmów morskich na obszarze, którego dotyczy przekazanie.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, wymaga dla swej ważności zatwierdzenia, w drodze
decyzji, przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa, wydawanej na wspólny wniosek
stron tej umowy.
3. Wniosek o zatwierdzenie umowy składa się wraz z tą umową na formularzu
udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
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rybołówstwa.
4. Wniosek o zatwierdzenie umowy zawiera:
1)

wskazanie armatorów statków rybackich biorących udział w przekazaniu wieloletniego
udziału połowowego;

2)

oznaki rybackie statków rybackich biorących udział w przekazaniu;

3)

określenie wielkości wieloletniego udziału połowowego danego gatunku organizmów
morskich, którego dotyczy przekazanie;

4)

wskazanie okresu, na jaki ma zostać przekazany wieloletni udział połowowy.
5. Okres, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, nie może być krótszy niż rok kalendarzowy i

dłuższy niż kolejne lata kalendarzowe, na które przyznano wieloletni udział połowowy.
6. Przekazanie wieloletniego udziału połowowego następuje w drodze zmiany decyzji w
sprawie przyznania tego udziału oraz zmiany specjalnych zezwoleń połowowych.
Art. 61

Art. 61. Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji,
zatwierdzenia umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1, w przypadku gdy:
1)

zatwierdzenie spowoduje, że suma wieloletnich udziałów połowowych danego gatunku
organizmów morskich posiadanych przez armatora przekroczy maksymalną dopuszczalną
wielkość, określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 63;

2)

armator, któremu ma zostać przekazany wieloletni udział połowowy nie posiada
wieloletniego udziału połowowego danego gatunku organizmów morskich na danym
obszarze;

3)

armator, któremu ma zostać przekazany wieloletni udział połowowy jest armatorem
statku rybackiego o obcej przynależności;
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4)

armator, któremu ma zostać przekazany wieloletni udział połowowy danego gatunku
organizmów morskich jest armatorem statku rybackiego, który znajduje się w innym
segmencie floty, niż statek rybacki armatora, który ma przekazać wieloletni udział
połowowy.

Art. 62

Art. 62. 1. Armator, któremu przyznano wieloletni udział połowowy na dany statek
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rybacki, może udział ten w całości albo w części przenieść na inny statek rybacki, którego jest
armatorem, jeżeli na statek ten wydano specjalne zezwolenie połowowe uprawniające do
połowu danego gatunku organizmów morskich na obszarze, którego dotyczy przeniesienie.
2. Armator, o którym mowa w ust. 1, składa do ministra właściwego do spraw
rybołówstwa wniosek o zmianę decyzji w sprawie przyznania wieloletniego udziału
połowowego oraz zmianę specjalnego zezwolenia połowowego.
3. Do wniosku o zmianę decyzji w sprawie przyznania wieloletniego udziału
połowowego przepis art. 60 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
Art.63

Art. 63. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, po uzyskaniu opinii instytutu
badawczego lub instytutu naukowego, prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe,
w zakresie rybołówstwa morskiego, oraz opinii organizacji społeczno-zawodowych rybaków,
może określić, w drodze rozporządzenia:
1)

gatunki organizmów morskich oraz obszary, na które wieloletni udział połowowy może
zostać przyznany,

2)

maksymalną wielkość wieloletniego udziału połowowego danego gatunku organizmów
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morskich na określonych obszarach, jakie może posiadać jeden armator
– mając na względzie dostosowanie nakładu połowowego do dostępnych żywych zasobów
morza, zapobieganie przełowieniu poszczególnych gatunków organizmów morskich, ochronę
rybackiej floty przybrzeżnej oraz zapewnienie efektywnych warunków prowadzenia
działalności połowowej.
Art. 64

Art. 64. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi, w formie elektronicznej,
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rejestr wieloletnich udziałów połowowych, w którym gromadzi i przechowuje dane dotyczące:
1)

armatorów statków rybackich, którym przyznano wieloletnie udziały połowowe;

2)

decyzji:

3)

a)

w sprawie zatwierdzenia umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1,

b)

o przyznaniu, zmianie lub odmowie przyznania wieloletnich udziałów połowowych;

wielkości wieloletnich udziałów połowowych przysługujących armatorowi na dany statek
rybacki.
2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa udostępnia armatorowi statku rybackiego na

jego wniosek dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
Art. 65

Art. 66

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 65. Członkowie uznanej organizacji producentów mogą wykonywać rybołówstwo bezpośrednio z przepisów UE
komercyjne w danym roku kalendarzowym w ramach zbiorczej kwoty połowowej.

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 66. 1. W celu utworzenia zbiorczej kwoty połowowej armatorzy statków rybackich bezpośrednio z przepisów UE
przekazują indywidualne kwoty połowowe poszczególnych gatunków organizmów morskich

określone w specjalnych zezwoleniach połowowych albo ich części, w drodze umowy zawartej
w formie pisemnej, uznanej organizacji producentów, której są członkami.
2. Uznana organizacja producentów, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, może
przekazać zbiorczą kwotę połowową, w całości albo w części:
1)

do odłowienia armatorom statków rybackich zrzeszonym w tej organizacji lub

2)

innej uznanej organizacji producentów, której przyznano zbiorczą kwotę połowową.
3. Liczba statków rybackich, na które zostanie przekazana zbiorcza kwota połowowa na

danym obszarze nie może być większa niż liczba statków rybackich, których armatorzy
przekazali swoje indywidualne kwoty połowowe danego gatunku organizmów morskich.
Art. 67

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 67. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa tworzy, w drodze decyzji, zbiorczą bezpośrednio z przepisów UE
kwotę połowową na danym obszarze, jeżeli:
1)

do dnia 1 lutego danego roku kalendarzowego uznana organizacja producentów złożyła
wniosek o utworzenie zbiorczej kwoty połowowej;

2)

suma przekazywanych przez armatorów indywidualnych kwot połowowych danego
gatunku organizmów morskich jest nie mniejsza niż 5% ogólnej kwoty połowowej
danego gatunku organizmów morskich w danym roku na danym obszarze;

3)

liczba statków rybackich, na które zostanie przekazana zbiorcza kwota połowowa na
dany obszar, nie przekroczy liczby statków rybackich, których armatorzy przekazali
swoje indywidualne kwoty połowowe.
2. Wniosek o utworzenie zbiorczej kwoty połowowej zawiera:

1)

nazwę, siedzibę i adres uznanej organizacji producentów;

2)

określenie gatunku organizmów morskich, który będzie celem połowów na danym
obszarze w ramach zbiorczej kwoty połowowej.
3. Wniosek o utworzenie zbiorczej kwoty połowowej składa się na formularzu

udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
rybołówstwa.
4. Do wniosku o utworzenie zbiorczej kwoty połowowej uznana organizacja producentów
dołącza:
1)

listę armatorów statków rybackich, którym w ramach zbiorczej kwoty połowowej mają
zostać zmienione specjalne zezwolenia połowowe w wyniku przekazania przez:
a)

armatora statku rybackiego tej organizacji indywidualnych kwot połowowych, wraz
z określeniem ich wielkości lub

b)

uznaną organizację producentów kwot połowowych danego gatunku organizmów
morskich wraz z określeniem ich wielkości

2)

Ӎ oraz ze wskazaniem oznak rybackich tych statków;

kopie umów zawartych przez armatorów statków rybackich z uznaną organizacją

producentów, które określają wielkość:
a)

indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich, jaka będzie
podlegała przekazaniu przez armatora uznanej organizacji producentów lub

b)

kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich, jaka będzie podlegała
przekazaniu przez uznaną organizację producentów armatorowi do odłowienia w
ramach przyznawanej zbiorczej kwoty połowowej.

5. Wniosek o utworzenie zbiorczej kwoty połowowej złożony po terminie określonym w
ust. 1 pkt 1 pozostawia się bez rozpoznania.
Art. 68

Projektowane przepisy nie wynikają
bezpośrednio z przepisów UE

Art. 68. Umowy określające wielkość:
1)

przekazywanej przez armatora indywidualnej kwoty połowowej uznanej organizacji
producentów, wywołują skutki prawne od dnia, w którym decyzja w sprawie zmiany
specjalnego zezwolenia połowowego stała się ostateczna;

2)

przekazywanych

przez

uznaną

organizację

producentów

kwot

połowowych

poszczególnym armatorom wywołują skutki prawne od dnia, w którym decyzja w
sprawie zmiany decyzji o utworzeniu zbiorczej kwoty połowowej stała się ostateczna.
Art. 69

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 69. 1. Decyzja w sprawie utworzenia zbiorczej kwoty połowowej określa w bezpośrednio z przepisów UE oraz art. 9 ust. 7
rozporządzenia 1224/2009
szczególności:
1)

wielkość zbiorczej kwoty połowowej przyznanej uznanej organizacji producentów;

2)

wskazanie okresu, na jaki przyznano uprawnienie do połowów organizmów morskich w
ramach zbiorczej kwoty połowowej na danym obszarze;

3)

armatorów statków rybackich uprawnionych do połowów organizmów morskich w
ramach zbiorczej kwoty połowowej wraz ze wskazaniem oznak rybackich tych statków.
2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa przy wydawaniu decyzji w sprawie

utworzenia zbiorczej kwoty połowowej oraz zmianie specjalnego zezwolenia połowowego
uwzględnia stopień wykorzystania indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku
organizmów morskich na danym obszarze, którego dotyczy przekazanie, na dzień wydania tej

decyzji wynikający z elektronicznego systemu raportowania połowów prowadzonego przez
działające w ramach urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa
Centrum Monitorowania Rybołówstwa, stanowiące ośrodek monitorowania rybołówstwa w
rozumieniu rozporządzenia nr 1224/2009, zwanego dalej „CMR”.
Art. 70

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 70. 1. Zbiorcza kwota połowowa danego gatunku organizmów morskich utworzona bezpośrednio z przepisów UE
dla uznanej organizacji producentów może zostać zmieniona, w drodze umowy zawartej w
formie pisemnej, jeżeli:
1)

armator statku rybackiego przekaże na rzecz tej organizacji całość albo część
indywidualnej kwoty połowowej określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym tego
gatunku organizmów morskich;

2)

inna uznana organizacja producentów przekaże tej organizacji całość albo część zbiorczej
kwoty połowowej tego gatunku organizmów morskich.
2. Do umowy, o której mowa w ust. 1, przepis art. 68 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 71

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 71. 1. Zmiana zbiorczej kwoty połowowej, o której mowa w art. 70 ust. 1, następuje bezpośrednio z przepisów UE
w drodze zmiany decyzji w sprawie utworzenia zbiorczej kwoty połowowej dla uznanej
organizacji producentów, na:
1)

wniosek tej organizacji – w przypadku, o którym mowa w art. 70 ust. 1 pkt 1;

2)

wspólny wniosek uznanych organizacji producentów – w przypadku, o którym mowa w
art. 70 ust. 1 pkt 2.
2. Zbiorcze kwoty połowowe uzyskane w wyniku przekazania są przyznawane wyłącznie

na statki rybackie armatorów będących członkami uznanych organizacji producentów
biorących udział w przekazaniu.
3. Kwoty połowowe poszczególnych gatunków organizmów morskich, które były
przedmiotem przekazania, uwzględnia się w specjalnych zezwoleniach połowowych
armatorów zrzeszonych w uznanej organizacji producentów wskazanych przez tę organizację,
dokonując zmiany specjalnych zezwoleń połowowych tych armatorów.
4. Do postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, przepisy art.
67 ust. 2–5 i art. 69 stosuje się odpowiednio.
Art. 72

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 72. Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia zmiany decyzji w sprawie bezpośrednio z przepisów UE
utworzenia zbiorczej kwoty połowowej dla uznanej organizacji producentów, jeżeli:
1)

ogólna kwota połowowa albo zbiorcza kwota połowowa, której dotyczy przekazanie
została wyczerpana;

2)

zbiorcza kwota połowowa, której dotyczy przekazanie na dzień złożenia wniosku jest
mniejsza niż kwota połowowa danego gatunku organizmów morskich wnioskowana do
przekazania;

3)

liczba statków rybackich, na które zostanie przekazana zbiorcza kwota połowowa na
danym obszarze, przekroczy liczbę statków rybackich, których armatorzy przekazali tej
organizacji swoje indywidualne kwoty połowowe danego gatunku organizmów morskich;

4)

suma przekazywanych przez armatorów indywidualnych kwot połowowych danego
gatunku organizmów morskich jest mniejsza niż 5% ogólnej kwoty połowowej danego
gatunku organizmów morskich w danym roku kalendarzowym na danym obszarze.

Art. 73

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 73. 1. W przypadku przekroczenia zbiorczej kwoty połowowej na danym obszarze, bezpośrednio z przepisów UE
minister właściwy do spraw rybołówstwa dokona w kolejnym roku kalendarzowym odliczenia
od indywidualnych kwot połowowych armatorów, którzy przekazali kwoty połowowe danego
gatunku organizmów morskich w celu utworzenia zbiorczej kwoty połowowej – w częściach
równych, proporcjonalnie do wielkości przekroczenia.
2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza na stronie internetowej urzędu
obsługującego tego ministra informację o całkowitym wykorzystaniu zbiorczej kwoty
połowowej przyznanej określonej uznanej organizacji producentów.

Art. 74

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 74. Kwoty połowowe poszczególnych gatunków organizmów morskich odławiane bezpośrednio z przepisów UE
przez armatorów w ramach zbiorczej kwoty połowowej, w przypadku gdy armatorzy ci nie
przekazali indywidualnych kwot połowowych w celu utworzenia zbiorczej kwoty połowowej,
nie są wliczane do historycznej

bazy połowowej danego armatora, uwzględnianej przy

podziale ogólnych kwot połowowych.
Art. 75

Realizacja art. 11 ust. 1 rozporządzenia 1098/2007 oraz

Art. 75. Kapitan wykonujący rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku rybackiego, o art. 29 ust. 1; art. 30 ust. 1, 2 i 3; art. 31 ust. 1, 3 i 4; art.
którym mowa w art. 14 i art. 15 rozporządzenia nr 1224/2009 oraz art. 11 rozporządzenia Rady 33 ust. 1-5; rozporządzenia 404/2011 oraz art. 14 ust. 1(WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego wieloletni plan w zakresie
zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniającego
rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz.
UE L 248 z 22.09.2007, str. 1, z późn. zm.), prowadzi dziennik połowowy w postaci

10; art. 151, 2 i 5; art. 17 ust. 1 i 5; art. 23 ust. 4; art. 24
ust. 1; art. 49 ust. 1 rozporządzenia 1224/2009

papierowej albo elektronicznej zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1224/2009 i
rozporządzenia nr 404/2011.
Art. 76

Część projektowanych przepisów nie wynika

Art. 76. 1. Dziennik połowowy w postaci papierowej wydaje, na wniosek armatora statku bezpośrednio z przepisów UE, ust. 8-14 – art. 39
rybackiego, okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego właściwy dla portu macierzystego rozporządzenia 404/2011
statku.
2. Za wydanie dziennika połowowego w postaci papierowej pobiera się opłatę, która
stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona na, wskazany przez okręgowego inspektora
rybołówstwa morskiego właściwego dla portu macierzystego statku, rachunek bankowy
inspektoratu obsługującego tego inspektora.
3. Opłata, o której mowa w ust. 2, stanowi równowartość kosztów wykonania dziennika
połowowego w postaci papierowej, przy czym nie może ona przekraczać 1/32 wysokości
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „wynagrodzeniem”.
4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość
opłaty, o której mowa w ust. 2, mając na względzie koszty związane z wykonaniem dziennika
połowowego.
5. Dziennik połowowy przechowuje się na statku rybackim w sposób zapewniający
ochronę tego dziennika przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. Kapitan statku rybackiego przekazuje oryginał strony dziennika połowowego do CMR:

1)

za pośrednictwem okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego dla portu
macierzystego statku – w przypadku zakończenia rejsu w porcie macierzystym tego
statku;

2)

za pośrednictwem okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego dla portu
zakończenia rejsu – w przypadku zakończenia rejsu w porcie niebędącym portem
macierzystym tego statku.
7. W przypadku prowadzenia dziennika połowowego w postaci elektronicznej dane z

tego dziennika przekazuje się do CMR.
8. W przypadku niedziałania elektronicznego systemu raportowania połowów, o którym
mowa w art. 39 ust. 4 rozporządzenia nr 404/2011, trwającego dłużej niż kolejne 24 godziny,
kapitan statku rybackiego może wystąpić, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), do ministra właściwego do spraw rybołówstwa o wydanie zgody
na wyjście z portu statku rybackiego w celu wykonywania rybołówstwa komercyjnego.
9. Zgoda, o której mowa w ust. 8, jest wydawana przez ministra właściwego do spraw
rybołówstwa, niezwłocznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na czas
niedziałania elektronicznego systemu raportowania połowów.
10. Dane z połowów prowadzonych po udzieleniu zgody, o której mowa w ust. 9, które
podlegają obowiązkowi wpisania do elektronicznego dziennika połowowego, kapitan statku
rybackiego przekazuje do CMR, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, codziennie
do godziny 24.00.

11. Dane, które podlegają obowiązkowi wpisania do elektronicznego dziennika
połowowego, kapitan statku rybackiego przekazuje do CMR, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, również w przypadkach oraz terminie określonych w art. 39 ust. 1 lub 2 lit. b–e
rozporządzenia nr 404/2011.
12. Minister właściwy do spraw rybołówstwa niezwłocznie informuje, na stronie
internetowej urzędu obsługującego tego ministra, o wznowieniu działania elektronicznego
systemu raportowania połowów.
13. W przypadku niedziałania albo nieprawidłowego działania zamontowanego na statku
rybackim elektronicznego dziennika połowowego armator tego statku składa do ministra
właściwego do spraw rybołówstwa wniosek o zgodę na wymontowanie tego dziennika w celu
jego naprawy albo wymiany.
14. Zgoda, o której mowa w ust. 13, jest wydawana przez ministra właściwego do spraw
rybołówstwa, w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
Art. 77

Realizacja art. 29 ust. 2; art. 57 ust. 4 rozporządzenia

Art. 77. 1. Kapitan statku rybackiego o długości całkowitej poniżej 10 m, jest 404/2011
obowiązany do sporządzania miesięcznego raportu połowowego.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do statków rybackich o długości całkowitej od 8 do 10
m, przy użyciu których prowadzi się połowy dorsza.
3. Do miesięcznego raportu połowowego wpisuje się:
1)

oznakę rybacką statku rybackiego;

2)

nazwę miesiąca, za który raport został sporządzony;

3)

imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres kapitana statku rybackiego;

4)

ilość i gatunek złowionych lub przyłowionych organizmów morskich;

5)

obszar połowów;

6)

rodzaj i liczbę użytych narzędzi połowowych;

7)

czas trwania połowów;

8)

datę i godzinę wyładunków.
4. Wpisu do miesięcznego raportu połowowego dokonuje się każdorazowo, przed

upływem 24 godzin, po powrocie z łowiska.
5. Kapitan statku rybackiego po zakończeniu połowów w danym miesiącu, przekazuje
miesięczny raport połowowy do CMR za pośrednictwem okręgowego inspektora rybołówstwa
morskiego właściwego dla portu macierzystego statku rybackiego, nie później niż do 5. dnia
miesiąca następującego po miesiącu, za który został sporządzony raport.
Art. 78

Art. 78. 1. Do dziennika połowowego albo miesięcznego raportu połowowego wpisuje Realizacja art. 49 ust. 1 i 3 rozporządzenia 404/2011
się współczynniki przeliczeniowe służące do przeliczania masy organizmów morskich
przechowywanych lub przetworzonych na ich wagę w relacji pełnej, o których mowa w
załącznikach XIII–XV rozporządzenia nr 404/2011.
2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia,
współczynniki przeliczeniowe do przeliczania masy organizmów morskich przechowywanych
lub przetworzonych na ich wagę w relacji pełnej, w przypadku gdy dla danego gatunku
organizmów morskich nie zostały one ustalone w przepisach, o których mowa w ust. 1, mając
na względzie zapewnienie prawidłowego raportowania połowów i konieczność ustalenia
wysokości wykorzystania danego gatunku organizmów morskich w relacji pełnej.

Art. 79

Realizacja art. 29 ust. 1 rozporządzenia 404/2011 oraz

Art. 79. 1. Deklarację przeładunkową, o której mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr art. 21 ust. 1 i 2; art. 22 ust. 1; art. 23 ust. 1-3
1224/2009, albo deklarację wyładunkową, o której mowa w art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia, rozporządzenia 1224/2009
kapitan statku rybackiego, o którym mowa w tych przepisach przekazuje w terminie
określonym w tych przepisach, okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego
właściwemu dla portu zakończenia rejsu.
2. W przypadku rejsów połowowych trwających dłużej niż 15 dni kapitan statku
rybackiego przekazuje informacje podawane w deklaracji przeładunkowej albo wyładunkowej
okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego, o którym mowa w ust. 1, drogą radiową
lub elektroniczną.
3. Deklaracje, o których mowa w ust. 1, okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego
niezwłocznie po otrzymaniu od kapitana statku rybackiego przekazuje do CMR.
4. W przypadku wypełniania deklaracji, o których mowa w ust. 1, w postaci
elektronicznej dane z tych deklaracji przekazuje się do CMR.
5. Deklaracja przeładunkowa oraz deklaracja wyładunkowa zawierają odpowiednio dane,
o których mowa w art. 21 i art. 23 rozporządzenia nr 1224/2009.

Art. 80

Art. 80. 1. Realizację:
1)

programu krajowego, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 199/2008 z
dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych,
zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie
wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. Urz.

Realizacja art. 3 rozporządzenia 199/2004 oraz art. 2 ust.
4; art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia 812/2004 oraz art. 25
ust. 1 rozporządzenia 1380/13

UE L 60 z 05.03.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „programem krajowym”, oraz
2)

programu monitorowania przypadkowych połowów waleni, o którym mowa w
rozporządzeniu nr 812/2004

– minister właściwy do spraw rybołówstwa powierza państwowemu instytutowi badawczemu
albo instytutowi naukowemu prowadzącemu badania naukowe lub prace rozwojowe w
zakresie WPR, który posiada warunki techniczno-organizacyjne niezbędne do zbierania i
zarządzania danymi w zakresie WPR.
2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa wskaże, w drodze rozporządzenia, instytut, o
którym mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę warunki techniczno-organizacyjne niezbędne do
zbierania i zarządzania danymi w zakresie WPR.
3. Instytut wskazany zgodnie z ust. 2, pełni rolę korespondenta krajowego, o którym
mowa w art. 25 ust. 4 rozporządzenia nr 1380/2013.
4. Programy, o których mowa w ust. 1, są finansowane z budżetu państwa w formie
dotacji celowej.
Art. 81

Art. 81. 1. Armator jest obowiązany do przyjęcia na pokład statku rybackiego
obserwatora wyznaczonego przez instytut, o którym mowa w art. 80, jeżeli obecność
obserwatora nie spowoduje konieczności zmniejszenia liczby załogi tego statku.
2. Udokumentowane przez armatora, o którym mowa w ust. 1, koszty pobytu obserwatora
oraz koszty przeprowadzonych przez niego czynności są pokrywane ze środków
przeznaczonych na realizację programu krajowego.
3. Czynności związane z realizacją programu krajowego nie powinny przeszkadzać w

Realizacja art. 4 ust. 1 rozporządzenia 812/2004

eksploatacji statku rybackiego, a ewentualne utrudnienia powinny być uzgodnione z
armatorem tego statku.
4. Instytut jest obowiązany, co najmniej 48 godzin przed zamierzonym terminem
wysłania obserwatora, zgłosić ten zamiar armatorowi statku rybackiego, na którym jest
planowane przeprowadzenie czynności związanych z realizacją programu krajowego.
5. Jeżeli wynika to ze specyfikacji prowadzonych czynności instytut, wskazany zgodnie z
art. 80 ust. 2, może wyznaczyć więcej niż jednego obserwatora.
6. W przypadku niewyznaczenia obserwatora przez instytut, wskazany zgodnie z art. 80
ust. 2, na statku rybackim instytut instaluje kamery na czas, w którym jest planowane
przeprowadzenie czynności związanych z realizacją programu krajowego.
7. Koszty zakupu kamer, o których mowa w ust. 6, ich montażu na statku rybackim oraz
obsługi są pokrywane ze środków przeznaczonych na realizację programu krajowego.
Art. 82

Realizacja art. 36 ust. 1 rozporządzenia 1380/13 oraz art.

Art. 82. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego jest właściwy w sprawach 7 ust. 1 rozporządzenia 1005/2008
wyrażania zgody na:
1)

wejście do portu wyznaczonego do prowadzenia operacji wyładunku lub przeładunku
produktów rybołówstwa i świadczenia usług portowych statku rybackiego:
a)

o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa członkowskiego Unii
Europejskiej oraz

b)

znajdującego się we wspólnotowym wykazie statków prowadzących połowy
nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane, o którym mowa w art. 27 ust. 1
rozporządzenia nr 1005/2008, zwanego dalej „statkiem NNN”;

2)

zaopatrywanie w prowiant i w paliwo oraz świadczenia innych usług na rzecz statku
rybackiego o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa członkowskiego
Unii Europejskiej oraz statku NNN;

3)

wymianę załogi statku rybackiego o obcej przynależności innej niż przynależność do
państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz statku NNN;

4)

wejście do portu statku NNN w przypadku, o którym mowa w art. 37 pkt 11
rozporządzenia nr 1005/2008.

Art. 83

Art. 83. 1.

Minister

właściwy

do

spraw

rybołówstwa

wyznacza,

w

drodze

Realizacja art. 5 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia 1005/2008

rozporządzenia, porty do prowadzenia operacji wyładunku lub przeładunku produktów
rybołówstwa i świadczenia usług portowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr
1005/2008, mając na względzie zapewnienie sprawnej kontroli produktów rybołówstwa oraz
prawidłowe wykonanie przepisów Unii Europejskiej dotyczących kontroli produktów
rybołówstwa.
2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa przekazuje Komisji Europejskiej wykaz
portów wyznaczonych zgodnie z ust. 1 oraz jego aktualizacje.
Art. 84

Realizacja art. 4 ust. 2; art. 11 ust. 2; art. 37

Art. 84. 1. Kapitan portu informuje niezwłocznie okręgowego inspektora rybołówstwa rozporządzenia 1005/2008
morskiego o otrzymanym zgłoszeniu zamiaru wejścia do portu statku NNN.
2. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego odmawia udzielenia zgody na wejście do
portu lub korzystanie z usług portowych, prowadzenie operacji wyładunku lub przeładunku,
lub zaopatrywanie w prowiant i w paliwo oraz świadczenie innych usług na rzecz statku

rybackiego lub wymianę załogi:
1)

statkom NNN, z zastrzeżeniem pkt 2;

2)

statkom NNN o polskiej przynależności – jeżeli portem wejścia nie jest port macierzysty
tego statku;

3)

statkowi rybackiemu o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa
członkowskiego Unii Europejskiej – jeżeli portem wejścia nie jest port wyznaczony do
prowadzenia operacji wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa i świadczenia
usług portowych.
3. Przepisu ust. 2, nie stosuje się w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jeżeli statek

rybacki znajduje się w niebezpieczeństwie oraz w przypadku, o którym mowa w art. 37 pkt 11
rozporządzenia nr 1005/2008.
4. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego niezwłocznie informuje kapitana portu
oraz kapitana statku rybackiego o odmowie udzielenia zgody, o której mowa w ust. 2.
Art. 85

Art. 85. 1. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego niezwłocznie informuje
granicznego lekarza weterynarii i organy celne, właściwe ze względu na miejsce położenia
portu o wejściu do tego portu statku rybackiego o obcej przynależności innej niż przynależność
do państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz statku NNN.
2. W przypadku określonym w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 1005/2008, okręgowy
inspektor rybołówstwa morskiego wydaje niezwłocznie, w drodze decyzji, zgodę na całkowity
lub częściowy wyładunek produktów rybołówstwa i przesyła kopię tej decyzji organom
celnym właściwym ze względu na miejsce położenia portu wyładunku.

Realizacja art. 7 ust. 3 rozporządzenia 1005/2008

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, produkty rybołówstwa pozostają pod dozorem
celnym.
4. Jeżeli w terminie 14 dni od zakończenia wyładunku proces sprawdzania lub
weryfikacji, o którym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 1005/2008, nie został
zakończony, okręgowy inspektor rybołówstwa przekazuje informację o tym do organu celnego
właściwego ze względu na miejsce położenia portu wyładunku.
Art. 86

Realizacja art. 3 ust. 2 rozporządzenia 1005/2008 oraz

Art. 86. 1. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego przyznaje, w drodze decyzji, na art. 126 ust. 1 i 4; art. 134 rozporządzenia 404/2011
art. 92 ust. 1; art. 92 ust. 6 rozporządzenia
dany statek rybacki armatorowi tego statku wykonującemu rybołówstwo komercyjne punkty, o oraz
1224/2009
których mowa w art. 126 ust. 1 rozporządzenia nr 404/2011, za poważne naruszenia przepisów
WPR, o których mowa w art. 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1005/2008, zwane dalej
„punktami za poważne naruszenia”.
2. Punkty za poważne naruszenia przyznaje się armatorowi statku rybackiego w liczbie
określonej w załączniku XXX do rozporządzenia nr 404/2011.
3. W przypadku gdy podmiotem, o którym mowa w art. 92 ust. 2 rozporządzenia nr
1224/2009,

jest kapitan statku rybackiego, okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego

przyznaje, w drodze decyzji, punkty za poważne naruszenia również temu kapitanowi.
4. Punkty za poważne naruszenia przyznaje się kapitanowi statku rybackiego w liczbie
określonej w załączniku XXX do rozporządzenia nr 404/2011.
5. W decyzjach, o których mowa w ust. 1 i 3, rozstrzyga się również o wymierzeniu kary
pieniężnej za poważne naruszenia przepisów WPR.

6. Decyzjom, o których mowa w ust. 1 i 3, w części dotyczącej przyznania punktów za
poważne naruszenia, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
7.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa, mając na uwadze art. 3 ust. 2

rozporządzenia nr 1005/2008, powtarzalność naruszeń przepisów WPR, ich wpływ na stan
żywych zasobów morza i ekosystemu morskiego, osiągnięte korzyści finansowe powstałe w
wyniku naruszeń i ich społeczną szkodliwość określi, w drodze rozporządzenia kryteria, na
podstawie których okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego będzie dokonywał oceny wagi
stwierdzonego naruszenia przepisów WPR, w celu ustalenia, czy naruszenie ma poważny
charakter.
Art. 87

Realizacja art. 125; art. 134 rozporządzenia 404/2011

Art. 87. 1. Tworzy się rejestr naruszeń przepisów WPR, zwany dalej „rejestrem oraz art. 93 ust. 1 rozporządzenia 1224/2009
naruszeń”.
2. Rejestr naruszeń prowadzi, w formie elektronicznej, minister właściwy do spraw
rybołówstwa.
3. Rejestr naruszeń zawiera:
1)

imię i nazwisko albo nazwę armatora statku rybackiego i kapitana statku rybackiego, przy
użyciu którego dokonano naruszenia przepisów WPR;

2)

numer CFR i oznakę rybacką statku rybackiego, przy użyciu którego dokonano
naruszenia przepisów WPR;

3)

rodzaj naruszenia przepisów WPR;

4)

liczbę przyznanych punktów za poważne naruszenia;

5)

wysokość kar pieniężnych wymierzonych za dokonane naruszenia przepisów WPR.

4. Dane zgromadzone w rejestrze naruszeń udostępnia się organom administracji
rządowej, sądom i prokuraturom oraz instytucjom realizującym zadania wynikające z
wdrażania funduszy Unii Europejskiej, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań
ustawowych.
5. Na wniosek:
1)

właściciela statku rybackiego albo armatora tego statku udostępnia się dane dotyczące
rodzaju naruszeń przepisów WPR dokonanych przy użyciu tego statku oraz dane
dotyczące liczby punktów za poważne naruszenia;

2)

kapitana statku rybackiego udostępnia się dane dotyczące liczby punktów oraz wysokości
kar pieniężnych przyznanych mu za poważne naruszenia.

Art. 88

Art. 88. W przypadku gdy podczas jednej kontroli inspektor rybołówstwa morskiego

Realizacja art. 134 rozporządzenia 404/2011

stwierdzi dokonanie przez kapitana statku rybackiego co najmniej dwóch poważnych naruszeń
przepisów WPR, liczba punktów łącznie przyznanych temu kapitanowi wynosi nie więcej niż
12.
Art. 89

Art. 89. 1. W przypadku zgromadzenia przez kapitana statku rybackiego:
1)

liczby punktów, o której mowa w art. 129 ust. 1 rozporządzenia nr 404/2011, nie może on
pełnić funkcji kapitana statku rybackiego, przez odpowiednie okresy wskazane w art. 92
ust. 3 rozporządzenia nr 1224/2009, z tym że okres, o którym mowa w art. 92 ust. 3
zdanie pierwsze wynosi 2 miesiące;

2)

liczby punktów, o której mowa w art. 129 ust. 2 rozporządzenia nr 404/2011, nie może

Realizacja art. 134 rozporządzenia 404/2011 oraz art. 92
ust. 3 rozporządzenia 1224/2009

on pełnić funkcji kapitana statku rybackiego przez okres 2 kolejnych lat od dnia wydania
decyzji w sprawie przyznania punktów za poważne naruszenia.
2. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego niezwłocznie informuje dyrektora urzędu
morskiego, który wydał kapitanowi statku rybackiego dokument kwalifikacyjny uprawniający
do zajmowania stanowiska kapitana, o zebraniu przez tego kapitana odpowiedniej liczby
punktów za poważne naruszenia, o których mowa w ust. 1, oraz zwraca się o umieszczenie
kapitana na liście, o której mowa w art. 72 ust. 8 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o
bezpieczeństwie morskim, wskazując jednocześnie termin, do którego obowiązuje zakaz
pełnienia funkcji kapitana statku rybackiego.
3. Okres zakazu pełnienia funkcji kapitana statku rybackiego rozpoczyna się z dniem
doręczenia decyzji o przyznaniu punktów za poważne naruszenia, na skutek której doszło do
zgromadzenia odpowiedniej liczby punktów, o której mowa w ust. 1.
Art. 90

Realizacja art. 134 rozporządzenia 404/2011 oraz art. 92

Art. 90. 1. W przypadku gdy w okresie 3 kolejnych lat od dnia doręczenia decyzji o ust. 4 rozporządzenia 1224/2009
przyznaniu punktów za poważne naruszenia kapitanowi, kapitan ten nie dokonana kolejnego
poważnego naruszenia przepisów WPR, z rejestru naruszeń wykreśla się wszystkie punkty
przyznane temu kapitanowi za poważne naruszenia.
2. W przypadku wykreślenia z rejestru naruszeń określonej liczby punktów przyznanych
na statek rybacki armatorowi tego statku albo jego kapitanowi, z tego rejestru wykreśla się
równocześnie tę samą liczbę punktów za te same poważne naruszenia odpowiednio
armatorowi i kapitanowi tego statku.

Art. 91

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 91. 1. Połowy organizmów morskich na obszarach morskich Rzeczypospolitej bezpośrednio z przepisów UE
Polskiej w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu
kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego, mogą być prowadzone po uzyskaniu
pozwolenia wydawanego, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na wniosek:
1)

instytutu badawczego albo instytutu naukowego, prowadzącego badania naukowe lub
prace rozwojowe, w zakresie rybołówstwa morskiego;

2)

uczelni albo szkoły ponadgimnazjalnej, kształcących w zakresie rybołówstwa morskiego,
których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3)

placówek kształcenia praktycznego albo ośrodków dokształcania i doskonalenia
zawodowego, umożliwiającego uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i
kwalifikacji zawodowych w zakresie rybołówstwa morskiego, których siedziba znajduje
się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie połowów organizmów morskich w

celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w zakresie rybołówstwa
morskiego, zawiera:
1)

nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2)

planowany zakres i sposób prowadzenia tych badań lub prac;

3)

przewidywany obszar połowów;

4)

określenie gatunków organizmów morskich, które będą celem połowów;

5)

planowaną wielkość połowów;

6)

przewidywany czas prowadzenia połowów oraz czas trwania badań naukowych;

7)

oznaczenie statku, przy użyciu którego będą prowadzone połowy, jeżeli połowy będą
prowadzone ze statku.
4. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie połowów organizmów morskich w

celu kształcenia w zakresie rybołówstwa morskiego zawiera dane, o których mowa w ust. 3 pkt
1 i 3–7.
5. Wnioski, o których mowa w ust. 3 i 4, składa się nie później niż na miesiąc przed
planowanym dniem rozpoczęcia objętych nimi połowów organizmów morskich.
6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może odmówić, w drodze decyzji, wydania
pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli prowadzenie planowanych połowów
spowodowałoby negatywne skutki dla żywych zasobów morza lub prowadzenie planowanych
badań naukowych lub prac rozwojowych jest nieuzasadnione lub niecelowe ze względu na
ochronę żywych zasobów morza.
7. Pozwolenie na prowadzenie połowów organizmów morskich w celach prowadzenia
badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa
morskiego, zawiera odpowiednio dane, o których mowa w ust. 3.
Art. 92

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 92. W czasie prowadzenia połowów organizmów morskich w celach prowadzenia bezpośrednio z przepisów UE
badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa
morskiego, podmiot, który uzyskał pozwolenie, o którym mowa w art. 91 ust. 1, jest
obowiązany do okazania tego pozwolenia na żądanie inspektora rybołówstwa morskiego
podczas przeprowadzania przez niego czynności kontrolnych.

Art. 93

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 93. Podmiot, który przeprowadził połowy organizmów morskich w celach bezpośrednio z przepisów UE
prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w zakresie rybołówstwa morskiego,
jest obowiązany przedstawić ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa pisemne wyniki i
wnioski z wykonanych badań lub prac, w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych
połowów.

Art. 94

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 94. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, pozwolenie bezpośrednio z przepisów UE
na połowy organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac
rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego, w przypadku
prowadzenia połowów niezgodnie z pozwoleniem, o którym mowa w art. 91 ust. 1, lub z
naruszeniem przepisów o rybołówstwie morskim.
2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Art. 95

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 95. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, bezpośrednio z przepisów UE
wydania kolejnego pozwolenia na prowadzenie połowów organizmów morskich w celach
prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w zakresie rybołówstwa morskiego, w
przypadku gdy:
1)

wnioskodawca nie przedstawił wyników i wniosków, o których mowa w art. 93, albo
przedstawił je po terminie lub

2)

wnioskodawcy cofnięto ostatnie pozwolenie.
2. Kolejne pozwolenie na prowadzenie połowów organizmów morskich w celach

prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w zakresie rybołówstwa morskiego, w
przypadku odmowy jego wydania z przyczyn wymienionych w ust. 1, może zostać wydane nie
wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja w sprawie odmowy wydania
kolejnego pozwolenia stała się ostateczna.
Art. 96

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 96. 1. Zabrania się wprowadzania do obrotu organizmów morskich pochodzących z bezpośrednio z przepisów UE
połowów prowadzonych na podstawie pozwoleń, o których mowa w art. 91 ust. 1, z
wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 2.
2. Organizmy morskie pochodzące z połowów prowadzonych w celach prowadzenia
badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa
morskiego, mogą być wprowadzane do obrotu, jeżeli:
1)

zostały złowione w ramach kwoty połowowej danego gatunku organizmu morskiego,
wyodrębnionej z ogólnej kwoty połowowej zgodnie z art. 45 pkt 3, na prowadzenie
połowów w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu
kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego;

2)

zostaną przekazane nieodpłatnie na placówkom opiekuńczo-wychowawczych lub
organizacjom pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Art. 97

Art. 97. 1.

Wykonywanie

rybołówstwa

rekreacyjnego

na

obszarach

Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzone na podstawie:
1)

pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydanego dla:

morskich

Realizacja art. 55 ust. 1 rozporządzenia 1224/2009

a)

organizatora zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu lub ze statku
albo

b)
2)

armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku;

dowodu uiszczonej opłaty – w przypadku osób fizycznych niebędących podmiotami, o
których mowa w pkt 1 – na prowadzenie połowów z brzegu lub z innych niż statek
urządzeń pływających.
2. W czasie wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego:

1)

podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązane posiadać dokument pozwolenia
na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;

2)

osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązana posiadać dokument
tożsamości, zawierający jej imię, nazwisko i adres oraz dowód uiszczenia opłaty.
3. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego właściwy dla miejsca wykonywania

rybołówstwa rekreacyjnego:
1)

wydaje, w drodze decyzji, pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na
wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2)
Art. 98

prowadzi rejestr pozwoleń na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego.
Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 98. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, bezpośrednio z przepisów UE
o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 1, zawiera:
1)

imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres
wnioskodawcy;

2)

serię i numer dokumentu tożsamości lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), lub

numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki
narodowej (REGON) wnioskodawcy;
3)

wskazanie okresu, na jaki ma być wydane pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa
rekreacyjnego;

4)

nazwę statku, z tym że dla statku rybackiego – oznakę rybacką oraz nazwę, jeżeli została
nadana;

5)

rodzaj i liczbę narzędzi połowowych, które będą wykorzystywane do wykonywania
rybołówstwa rekreacyjnego;

6)

wskazanie gatunku organizmów morskich, które będą celem połowów oraz obszaru
połowów;

7)

w przypadku organizatora zawodów sportowych – listę uczestników zawodów oraz
miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia zawodów.
2. Pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego zawiera informacje, o

których mowa w ust. 1 pkt 1–6, a w przypadku organizatora zawodów sportowych także
informację, o której mowa w ust. 1 pkt 7.
3. Jeżeli gatunek organizmów morskich objęty pozwoleniem na wykonywanie
rybołówstwa rekreacyjnego, został objęty planem wieloletnim, o którym mowa w art. 9
rozporządzenia nr 1380/2013, w pozwoleniu określa się obowiązek sporządzenia raportów z
połowów rekreacyjnych.
4. Pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydaje się na okres miesiąca
albo 12 miesięcy, albo na czas trwania zawodów sportowych.

5. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego właściwy dla miejsca wykonywania
rybołówstwa rekreacyjnego odmawia, w drodze decyzji, wydania pozwolenia na wykonywanie
rybołówstwa rekreacyjnego, w przypadku gdy ogólna kwota połowowa danego gatunku
organizmów morskich została wyczerpana, z wyłączeniem pozwoleń, o których mowa w art.
97 ust. 1 pkt 1 lit. a.
Art. 99

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 99. 1. Wniesienie opłaty, o której mowa w art. 97 ust. 1 pkt 2, uprawnia osobę bezpośrednio z przepisów UE
fizyczną do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez okres tygodnia, miesiąca albo
kolejnych 12 miesięcy od dnia wniesienia tej opłaty.
2. Opłata, o której mowa w art. 97 ust. 1 pkt 2, stanowi dochód budżetu państwa i jest
wnoszona na rachunek bankowy inspektoratu obsługującego właściwego okręgowego
inspektora rybołówstwa morskiego.

Art. 100

Art. 100. Rejestr

pozwoleń

na

wykonywanie

rybołówstwa

rekreacyjnego

prowadzony w formie elektronicznej i zawiera:
1)

imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu,
któremu wydano pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;

2)

okres, na jaki zostało wydane pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;

3)

rodzaj i liczbę narzędzi wykorzystywanych do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;

4)

wskazanie gatunków organizmów morskich podanych we wniosku o wydanie pozwolenia
na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego oraz określonych w pozwoleniu, a także
wskazanie obszarów ich połowów;

Projektowane przepisy nie wynikają

jest bezpośrednio z przepisów UE

5)

serię i numer dokumentu tożsamości lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer
identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej
(REGON) podmiotów, którym wydano pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa
rekreacyjnego;

6)

nazwę statku, a dla statku rybackiego oznakę rybacką oraz nazwę, jeżeli została nadana.

1)

imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu, któremu wydano
pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;
okres, na jaki zostało wydane pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;
rodzaj i liczbę narzędzi wykorzystywanych do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
wskazanie gatunków organizmów morskich podanych we wniosku o wydanie pozwolenia na wykonywanie
rybołówstwa rekreacyjnego oraz określonych w pozwoleniu, a także wskazanie obszarów ich połowów;
serię i numer dokumentu tożsamości lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny
w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) wnioskodawcy;
nazwę statku, a dla statku rybackiego oznakę rybacką oraz nazwę, jeżeli została nadana.

2)
3)
4)
5)
6)

Art. 101. 1. Raport z połowów rekreacyjnych, o którym mowa w art. 98 ust. 3, zawiera:
1)

ilość i gatunek złowionych lub przyłowionych organizmów morskich;

2)

datę i obszar prowadzenia połowów;

3)

rodzaj i liczbę użytych narzędzi połowowych.

Projektowane przepisy nie wynikają
bezpośrednio z przepisów UE

2. Raport z połowów rekreacyjnych doręcza się okręgowemu inspektorowi rybołówstwa
morskiego w przypadku:
1)

organizatora zawodów sportowych – w terminie 7 dni od dnia zakończenia zawodów;

2)

armatora statku wykonującego rybołówstwo rekreacyjne – nie później niż w dniu
następującym po dniu zakończenia rejsu rekreacyjnego.

Art. 102

Art. 102. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia:

Projektowane przepisy nie wynikają
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1)

wymiary i okresy ochronne organizmów morskich dla wykonywania rybołówstwa
rekreacyjnego;

2)

szczegółowy sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;

3)

wysokość opłaty, o której mowa w art. 97 ust. 1 pkt 2.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:

1)

konieczność zapewnienia ochrony żywych zasobów morza oraz bezpieczeństwa i
porządku podczas wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;

2)

okres, na jaki dana osoba fizyczna uzyskuje uprawnienie do wykonywania rybołówstwa
rekreacyjnego, przy czym wysokość opłaty nie może przekroczyć odpowiednio:

Art. 103

a)

1/100 wysokości wynagrodzenia – w przypadku tygodniowego okresu połowów,

b)

1/50 wysokości wynagrodzenia – w przypadku miesięcznego okresu połowów,

c)

1/20 wysokości wynagrodzenia – w przypadku 12 miesięcznego okresu połowów.
Realizacja art. 55 ust. 2 rozporządzenia 1224/2009

Art. 103. Zabrania się:
1)

używania

do

wykonywania

rybołówstwa

rekreacyjnego

narzędzi

połowowych

wykorzystywanych do wykonywania rybołówstwa komercyjnego;
2)

połowu organizmów morskich na obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa
komercyjnego;

3)

wprowadzania do obrotu organizmów morskich pochodzących z wykonywania
rybołówstwa rekreacyjnego, z wyłączeniem przypadku ich nieodpłatnego przekazania
placówkom opiekuńczo-wychowawczym lub organizacjom pożytku publicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie.
Art. 104

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 104. 1. Prowadzenie na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chowu lub bezpośrednio z przepisów UE
hodowli organizmów morskich albo zarybiania wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego,
w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
2. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz:
1)

w przypadku zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich –
miejsce, okres i sposób planowanego prowadzenia chowu lub hodowli organizmów
morskich oraz ich gatunek;

2)

w przypadku zezwolenia na zarybianie:
a)

ilość, gatunek i rodzaj materiału zarybieniowego oraz miejsce i czas planowanego
zarybiania,

b)

rodzaj, ilość, miejsce, czas i sposób planowanego pozyskania materiału
biologicznego organizmów morskich – jeżeli zarybianie wymaga jego pozyskania.

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów
morskich dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w
przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.5)), o ile jest wymagana.

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 587, 822, 850, 1101 i 1133.

4. Zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich oraz
zezwolenie na zarybianie, zawierają odpowiednio informacje, o których mowa w ust. 2.
5. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w drodze decyzji:
1)

odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli planowana działalność
stanowiłaby zagrożenie trwałości lub równowagi środowiska morskiego, w szczególności
wywierając negatywny wpływ na inne gatunki organizmów morskich niż objęte
planowaną działalnością, albo naruszałaby przepisy odrębne dotyczące planowania
przestrzennego obszarów morskich lub przepisy ochrony środowiska lub ochrony
przyrody;

2)

cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli chów lub hodowla organizmów
morskich albo zarybianie są prowadzone niezgodnie z zezwoleniem lub działalność ta
stanowi zagrożenie trwałości lub równowagi środowiska morskiego, w szczególności
przez negatywny wpływ na inne gatunki organizmów morskich niż objęte prowadzoną
działalnością.
6. Decyzji, o której mowa w ust. 5 pkt 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Art. 105

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 105. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi zarybianie w celu bezpośrednio z przepisów UE
utrzymania i odtwarzania zasobów ryb na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Koszty wykonania zarybiania, o którym mowa w ust. 1, są ponoszone corocznie ze
środków budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw
rybołówstwa.
3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może powierzyć, w drodze umowy,

wykonanie części lub całości zarybiania, o którym mowa w ust. 1, instytutowi badawczemu
albo instytutowi naukowemu, który:
1)

prowadził badania naukowe lub prace rozwojowe, w zakresie zarybiania;

2)

posiada warunki techniczno-organizacyjne niezbędne do prowadzenia zarybiania.
4. W umowie, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności:

1)

zakres powierzonych zadań;

2)

sposób i termin realizacji powierzonych zadań;

3)

warunki rozwiązania umowy.
5. W przypadku powierzenia wykonania części lub całości zarybiania, o którym mowa w

ust. 1, podmiotowi, o którym mowa w ust. 3, przysługuje dotacja celowa na pokrycie kosztów
wykonania tego zarybiania.
Art. 106

Realizacja art. 5 ; art. 12; art. 18 ust. 1 oraz art. 23

Art. 106. 1. Wprowadzenie do obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub rozporządzenia 708/2007
przenoszenie na tych obszarach organizmów morskich gatunków obcych lub gatunków
niewystępujących miejscowo, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 lub 7 rozporządzenia nr
708/2007, wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego, w drodze decyzji, przez ministra
właściwego do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska.
2. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)

imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres
wnioskodawcy;

2)

miejsce, okres i sposób planowanego wprowadzenia organizmów morskich gatunków

obcych lub przeniesienia organizmów morskich gatunków niewystępujących miejscowo;
3)

określenie gatunku organizmów morskich, który będzie wprowadzony lub przeniesiony i
wskazanie liczebności tych organizmów.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dokumentację, o której mowa w art.

6 ust. 2 rozporządzenia nr 708/2007.
4.Wniosek, o którym mowa w ust. 2, podlega zaopiniowaniu przez zespół doradczy,
powołany przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa na podstawie odrębnych
przepisów, w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 708/2007.
5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera określenie:
1)

gatunku organizmów morskich, który będzie wprowadzony lub przeniesiony, i wskazanie
liczebności tych organizmów;

2)

miejsca, czasu i warunków wprowadzenia organizmów morskich gatunków obcych lub
przeniesienia organizmów morskich gatunków niewystępujących miejscowo.
6. W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 1, nakłada się obowiązek monitorowania

gatunków obcych lub gatunków niewystępujących miejscowo przez okres co najmniej 2 lat w
przypadku, o którym mowa w art. 18 rozporządzenia nr 708/2007.
7. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może, w drodze umowy, powierzyć
wykonywanie monitorowania instytutowi badawczemu albo instytutowi naukowemu,
prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe, w zakresie rybołówstwa morskiego.
8. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7, przepis art. 105 ust. 4 stosuje się
odpowiednio .

9. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w drodze decyzji:
1)

odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli planowana działalność
stanowiłaby

zagrożenie

trwałości

lub

równowagi

środowiska

morskiego,

w

szczególności przez negatywny wpływ na gatunki rodzime organizmów morskich;
2)

cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli działalność nim objęta jest realizowana
niezgodnie z zezwoleniem lub działalność ta stanowi zagrożenie trwałości lub równowagi
środowiska morskiego, w szczególności przez negatywny wpływ na gatunki rodzime
organizmów morskich.
10. Decyzji, o której mowa w ust. 9 pkt 2, nadaje się rygor natychmiastowej

wykonalności.
11. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, w drodze rozporządzenia,
warunki, w szczególności techniczne lub organizacyjne, wprowadzania lub przenoszenia
organizmów morskich gatunku obcego lub niewystępującego miejscowo, mając na względzie
znaczenie gospodarcze poszczególnych gatunków organizmów morskich oraz przewidywany
wpływ takiego wprowadzenia lub przeniesienia na środowisko morskie.
12. Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi, w formie elektronicznej, rejestr
wprowadzeń i przeniesień, o którym mowa w art. 23 rozporządzenia nr 708/2007.
13. Minister właściwy do spraw rybołówstwa udostępnia informacje zawarte w rejestrze,
o którym mowa w ust. 10, na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Art. 107

Art. 108

Art. 107. Organami administracji rybołówstwa morskiego są:
1)

minister właściwy do spraw rybołówstwa;

2)

okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego – jako organy administracji niezespolonej.

Projektowane przepisy nie wynikają
bezpośrednio z przepisów UE

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 108. 1. Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego podlegają ministrowi bezpośrednio z przepisów UE
właściwemu do spraw rybołówstwa.
2. Okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego powołuje i odwołuje minister
właściwy do spraw rybołówstwa, po zasięgnięciu opinii właściwego wojewody.
3. Zastępców okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego powołuje i odwołuje
minister właściwy do spraw rybołówstwa, na wniosek okręgowych inspektorów rybołówstwa
morskiego.
4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, siedziby i właściwość
miejscową okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego, mając na względzie zapewnienie
efektywności działania tych organów.

Art. 109

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 109. 1. Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego wykonują swoje zadania przy bezpośrednio z przepisów UE
pomocy okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego.
2. Okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego tworzy i znosi, w drodze
rozporządzenia, minister właściwy do spraw rybołówstwa, mając na względzie siedziby
i właściwość miejscową okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego oraz zapewnienie

efektywności działania organów administracji rybołówstwa morskiego.
3. Organizację okręgowego inspektoratu rybołówstwa morskiego określa statut nadany, w
drodze zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
Art. 110

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 110. 1. W sprawach należących do właściwości organów administracji rybołówstwa bezpośrednio z przepisów UE
morskiego, rozstrzyganych w trybie postępowania administracyjnego, decyzje w pierwszej
instancji wydaje okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego, chyba że na podstawie przepisu
szczególnego organem właściwym w pierwszej instancji jest minister właściwy do spraw
rybołówstwa.
2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest organem wyższego stopnia w
rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do okręgowych
inspektorów rybołówstwa morskiego.

Art. 111

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 111. 1. Organy administracji rybołówstwa morskiego działają na terytorium i w bezpośrednio z przepisów UE
wyłącznej strefie ekonomicznej.
2. Organy administracji rybołówstwa morskiego są właściwe także w sprawach
wykonywania zadań poza obszarami, o których mowa w ust. 1, określonych ustawami,
umowami i porozumieniami międzynarodowymi oraz przepisami Unii Europejskiej
dotyczącymi wykonywania rybołówstwa morskiego, wprowadzania do obrotu produktów
rybołówstwa oraz rynków rybnych.

Art. 112

Art. 112. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa:

Realizacja art. 2 ust. 4 rozporządzenia 812/2004 oraz art.
40 ust. 1 rozporządzenia 1005/2008 oraz art. 21; art. 22

1)

jest odpowiedzialny za monitorowanie działalności połowowej statków rybackich za ust. 1 rozporządzenia 404/2011 oraz art. 5 ust. 5; art. 33
ust. 1; art. 50 ust. 1 i 3; art. 71 ust. 1 rozporządzenia

pomocą satelitarnego systemu monitorowania statków, o którym mowa w art. 9 ust. 1 1224/2009
rozporządzenia nr 1224/2009;
2)

zbiera, gromadzi i przetwarza dane w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego;

3)

realizuje obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej dotyczące:
a) przypadkowych połowów waleni, określone w rozporządzeniu nr 812/2004,
b) programu krajowego, w tym przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 25
ust. 3 rozporządzenia nr 1380/2013;

4)

umożliwia przekazywanie informacji, o których mowa w art. 40 ust. 1 rozporządzenia nr
1005/2008, poprzez stronę internetową urzędu obsługującego tego ministra;

5)

pełni funkcję organu, o którym mowa w art. 5 ust. 5 rozporządzenia nr 1224/2009;

6)

za pośrednictwem CMR:
a) przyjmuje uprzednie powiadomienia, o których mowa w art. 17 i art. 18
rozporządzenia nr 1224/2009,
b) przyjmuje uprzednie zgłoszenia, o których mowa w art. 17 rozporządzenia nr
1098/2007,
c) wykonuje obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie
powiadomienia o wejściu do portu statku rybackiego i wyładunku w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej,
d) realizuje zadania punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 80 ust. 5
rozporządzenia nr 1224/2009,

e)

monitoruje i dokonuje kontroli danych, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia nr
404/2011;

7)

zatwierdza świadectwa połowowe, w przypadkach, o których mowa w art. 15 ust. 1
rozporządzenia nr 1005/2008;

8)

wyznacza obserwatorów kontroli, o których mowa w art. 93 ust. 2 rozporządzenia nr
404/2011;

9)

przekazuje informacje, o których mowa w art. 34 rozporządzenia nr 1224/2009.
2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, zatwierdzenia

świadectwa połowowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, w przypadku niezgodności danych
zawartych w tym świadectwie z danymi zawartymi w elektronicznym systemie raportowania
połowów.
Art. 113

Art. 113. 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie, jeżeli jest to niezbędne Realizacja art. 46 ust. 1 rozporządzenia 404/2011
dla ochrony żywych zasobów morza i zachowania porządku przy połowach, okręgowi
inspektorzy rybołówstwa morskiego mogą wydawać przepisy porządkowe, zawierające zakazy
lub nakazy określonego zachowania.
2. Przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 1, ustanawia się w formie zarządzenia
porządkowego.
3. Zarządzenie porządkowe podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym
właściwym ze względu na terytorialny zakres obowiązywania tego zarządzenia.
4. W razie konieczności natychmiastowego wprowadzenia w życie zarządzenia
porządkowego, może ono być publikowane w drodze obwieszczeń w miejscach jego

obowiązywania, drogą radiową lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
Dzień takiego opublikowania zarządzenia porządkowego jest dniem jego ogłoszenia.
5. Zarządzenie porządkowe podaje się również do wiadomości we właściwym
wojewódzkim dzienniku urzędowym.
6. Zarządzenia porządkowe mogą przewidywać, za naruszenie ich przepisów, kary
grzywny wymierzane na zasadach i w trybie określonych w prawie o wykroczeniach.
Art. 114

Art. 114. 1. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego:
1)

sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie morskim i o organizacji
rynku rybnego, w tym:
a)

wykonuje kontrole, a także inspekcje, o których mowa w rozporządzeniu nr
1224/2009 oraz rozporządzeniu nr 1005/2008,

b)

w przypadku przywozu produktów rybołówstwa drogą morską realizuje obowiązki
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o których mowa w rozporządzeniu nr
1005/2008;

2)

dokonuje oceny wagi naruszeń przepisów WPR w ramach wspólnotowego systemu
kontroli;

3)

nakłada kary pieniężne za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim oraz o
organizacji rynku rybnego;

4)

przyznaje punkty za poważne naruszenia;

5)

poświadcza dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 404/2011;

6)

poświadcza dokumenty, o których mowa w art. 14 ust. 5 lub 6;

Realizacja art. 1 ust. 2; art. 4 ust. 1; art. 8 ust. 1 i 2; art. 9
ust. 1 i 2; art. 11 ust. 3 i 4; art. 12 ust. 3 i 4; art. 15 ust. 2;
art. 16 ust. 1 i 2; art. 17 ust. 1 i 2; art. 18 ust. 1, 2 i 5; art.
42 ust. 2; art. 43 ust. 1 i 2; art. 48 ust. 2; art. 50 ust. 3
rozporządzenia 1005/2008 oraz art. 7 ust. 4; art. 97 ust.
2; art. 125 rozporządzenia 404/2011 oraz art. 24 ust. 4;
art. 71 ust. 1-4; art. 72 ust. 1 i 2; art. 74 ust. 2-3 i 5
rozporządzenia 1224/2009

7)

wykonuje obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie:
a)

przyjęcia deklaracji, o której mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008, i
przekazywania jej ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa,

b)

weryfikacji mocy silników zgodnie z art. 41 rozporządzenia nr 1224/2009

– za pośrednictwem inspektorów rybołówstwa morskiego.
2. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego przechowuje dokumenty, o których
mowa w ust. 1 pkt 7, przez okres trzech lat.
3. Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego przy realizacji swoich zadań
współdziałają z organami i jednostkami organizacyjnymi Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów

Rolno-Spożywczych,

Służby

Celnej,

Inspekcji

Handlowej,

Inspekcji

Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej
Straży Rybackiej, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Policji, kontroli
skarbowej oraz ze strażami gminnymi, wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska,
podmiotami zarządzającymi portami i przystaniami morskimi i z terenowymi organami
administracji morskiej z uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów i jednostek
organizacyjnych.
Art. 115

Art. 115. 1. Czynności kontrolne i inspekcje podejmowane przez okręgowego inspektora
rybołówstwa morskiego wykonuje się po okazaniu legitymacji służbowej.
2. W czasie wykonywania czynności kontrolnych i inspekcji, inspektor rybołówstwa
morskiego jest obowiązany nosić na widocznym miejscu oznakę służbową.
3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór

Realizacja art. 97 ust. 1 rozporządzenia 404/2011

legitymacji służbowej, o której mowa w art. 97 rozporządzenia nr 404/2011, i oznaki
służbowej, mając na względzie ułatwienie identyfikacji służb kontrolnych.
Art. 116

Realizacja art. 36 ust. 3 rozporządzenia 1380/13 oraz art.

Art. 116. 1. W czasie wykonywania czynności kontrolnych i inspekcji, inspektor 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia 1005/2008 oraz art. 103; art.
104 ust. 1; art. 106 ust. 1 rozporządzenia 404/2011
rybołówstwa morskiego jest uprawniony do:
1)

wejścia na pokład statku rybackiego oraz statku przy użyciu którego wykonuje się
rybołówstwo rekreacyjne , kontroli dokumentów tożsamości, dziennika połowowego,
dokumentu przewozowego oraz dokumentów uprawniających do wykonywania
rybołówstwa morskiego;

2)

sprawdzania, czy rybołówstwo morskie jest wykonywane zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym z umowami międzynarodowymi i porozumieniami, których
Rzeczpospolita Polska jest stroną;

3)

kontroli narzędzi połowowych i złowionych organizmów morskich;

4)

kontroli w zakresie obrotu produktami rybołówstwa;

5)

kontroli pomieszczeń statków, środków transportu, magazynów, przetwórni i innych
pomieszczeń służących do przechowywania organizmów morskich na lądzie;

6)

żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień;

7)

wykonywania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, a w
przypadkach uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów ustawy – do zatrzymania:
a)

dokumentów, o których mowa w pkt 1, z wyjątkiem dokumentów tożsamości,

b)

organizmów morskich i narzędzi połowowych oraz ich zabezpieczenia;

8) żądania skierowania statku rybackiego do najbliższego portu;

9) żądania zaprzestania połowów w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego, w tym
wybrania z wody narzędzi połowowych używanych do połowów.
2. Jeżeli w czasie wykonywania czynności kontrolnych zachodzi uzasadnione podejrzenie
naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim inspektor rybołówstwa morskiego może
zatrzymać statek rybacki o polskiej przynależności, o ile nie zachodzą przesłanki, o których
mowa w art. 103 rozporządzenia nr 404/2011.
Art. 117

Art. 117. 1. Jeżeli

zachodzi

uzasadnione

podejrzenie

naruszenia

przepisów

Realizacja art. 84 ust. 1 i 2; art. 89 ust. 4 rozporządzenia

o 1224/2009
rybołówstwie morskim, inspektor rybołówstwa morskiego może zatrzymać i skontrolować
oraz doprowadzić do portu znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej statek
rybacki

o

obcej

przynależności

znajdujący się

na

polskich obszarach

morskich

Rzeczypospolitej Polskiej.
2. O zatrzymaniu i doprowadzeniu statku rybackiego o obcej przynależności do portu
znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inspektor rybołówstwa morskiego
zawiadamia okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego, który niezwłocznie przekazuje tę
informację właściwemu organowi państwa bandery tego statku.
Art. 118

Realizacja art. 114 ust. 1 oraz art. 103 rozporządzenia

Art. 118. 1. Dokonujący połowu organizmów morskich na obszarach morskich 404/2011 oraz art. 75 ust. 1 rozporządzenia 1224/2009
Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany, na wezwanie inspektora rybołówstwa morskiego
umożliwić wykonanie czynności kontrolnych, a w szczególności:
1)

udzielić niezbędnych wyjaśnień;

2)

przedstawić do wglądu żądane dokumenty;

3)

umożliwić obejrzenie złowionych organizmów morskich i posiadanych narzędzi
połowowych oraz sprzętu używanego do badań, a także pobranych w trakcie badań
próbek i wykonanych analiz;

4)

umożliwić dokonanie wpisów w dzienniku połowowym;

5)

umożliwić korzystanie ze środków łączności;

6)

udzielić wszelkiej pomocy niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kapitan statku rybackiego jest obowiązany udzielać inspektorowi rybołówstwa

morskiego pomocy w czasie wykonywania przez niego czynności w zakresie nadzoru nad
przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie.
3. Czynności kontrolne wykonuje się w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu
zakłócić prowadzenie połowów.
Art. 119

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 119. 1. Inspektor rybołówstwa morskiego może dokonać kontroli statku rybackiego bezpośrednio z przepisów UE
o polskiej przynależności, poławiającego poza obszarami morskimi Rzeczypospolitej Polskiej,
w celu stwierdzenia, czy na tym statku są przestrzegane przepisy o rybołówstwie, a także
postanowienia umów międzynarodowych i porozumień międzynarodowych, których
Rzeczpospolita Polska jest stroną.
2. Kapitan statku rybackiego poławiającego poza obszarami morskimi Rzeczypospolitej
Polskiej jest obowiązany zapewnić inspektorowi rybołówstwa morskiego niezbędne
zakwaterowanie i wyżywienie.
3. Koszty zakwaterowania i wyżywienia inspektora rybołówstwa morskiego, o których
mowa w ust. 2, są pokrywane z budżetu właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa

morskiego.
Art. 120

Realizacja art. 10 ust. 3 i 4; art. 11 ust. 1 rozporządzenia

Art. 120. 1. Po zakończeniu czynności kontrolnych inspektor rybołówstwa morskiego 1005/2008 oraz art. 100 ust. 1; art. 115 ust. 3; art. 116
ust. 2 rozporządzenia 404/2011 oraz art. 76 ust. 1-3; art.
sporządza protokół, który zawiera w szczególności:
82 rozporządzenia 1224/2009
1)

datę jego sporządzenia;

2)

imię i nazwisko wykonującego czynności kontrolne;

3)

dane dotyczące podmiotu kontrolowanego;

4)

oznaczenie miejsca kontroli, a w przypadku kontroli statku rybackiego oznakę rybacką
tego statku;

5)

opis czynności kontrolnych;

6)

stwierdzone naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują inspektor rybołówstwa morskiego oraz

podmiot kontrolowany albo inna osoba upoważniona do występowania w imieniu tego
podmiotu.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, ma prawo wnieść zastrzeżenia do treści protokołu w
terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu protokołu do podpisu.
4. W protokole umieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych
zastrzeżeniach lub o odmowie podpisania protokołu.
5. W razie uwzględnienia zastrzeżeń inspektor rybołówstwa morskiego uzupełnia
protokół.
6. Odmowa podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany nie stanowi przeszkody do
podpisania protokołu przez inspektora.

7. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się
podmiotowi kontrolowanemu.
Art. 121

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 121. Przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej bezpośrednio z przepisów UE
dotyczące kontroli (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.6)) nie mają zastosowania do
przeprowadzania kontroli połowów i inspekcji przeprowadzanych na podstawie przepisów
niniejszego działu.

Art. 122

Art. 122. Kto niszczy tarliska, ikrę lub narybek, podlega karze pieniężnej w wysokości

Realizacja art. 36 ust. 3 rozporządzenia 1380/13

5000 zł.
Art. 123

Art. 123. Kto używa, przy prowadzeniu połowów organizmów morskich, materiałów

Realizacja art. 36 ust. 3 rozporządzenia 1380/13

wybuchowych, środków odurzających, trujących lub zanieczyszczających środowisko
morskie, podlega w przypadku:
1)

wykonywania rybołówstwa komercyjnego – karze pieniężnej w wysokości 7000 zł;

2)

wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego – karze pieniężnej w wysokości 2000 zł;

3)

prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, albo w celu kształcenia, w
zakresie rybołówstwa morskiego – karze pieniężnej w wysokości 4000 zł.

Art. 124

Art. 124. Armator statku rybackiego, który nie dopełnia obowiązku oznakowania

Realizacja art. 36 ust. 3 rozporządzenia 1380/13

narzędzi połowowych oznaką rybacką, podlega karze pieniężnej w wysokości 3000 zł.
6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 983, 1036, 1238, 1304 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 822, 1133, 1138, 1146.

Art. 125

Art. 125. Kto narusza, stanowiące cudzą własność, narzędzia połowowe, w sytuacji gdy

Realizacja art. 36 ust. 3 rozporządzenia 1380/13

nie jest to konieczne ze względu na działanie siły wyższej, bezpieczeństwo żeglugi lub
potrzeby ratownictwa lub nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego, podlega karze
pieniężnej w wysokości 5000 zł.
Art. 126

Art. 126. Kto wykonuje rybołówstwo komercyjne statkiem rybackim:
1)

Realizacja art. 36 ust. 3 rozporządzenia 1380/13oraz art.
85 rozporządzenia 1224/2009

o polskiej przynależności będąc armatorem, którego siedziba lub oddział lub miejsce
zamieszkania nie znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze
pieniężnej w wysokości 1000 zł;

2)

o obcej przynależności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega, w przypadku
statku o długości całkowitej:

Art. 127

a)

nie większej niż 10 m – karze pieniężnej w wysokości 5000 zł,

b)

większej niż 10 m – karze pieniężnej w wysokości 10000 zł.

Art. 127. Kto wyładowuje na ląd, transportuje, magazynuje lub wprowadza do obrotu,

Realizacja art. 36 ust. 3 rozporządzenia 1380/13

organizmy morskie złowione z naruszeniem przepisów ustawy podlega karze pieniężnej w
wysokości od 1000 zł do wysokości nieprzekraczającej dwudziestokrotności wynagrodzenia.
Art. 128

Art. 128. Kto wykonuje rybołówstwo komercyjne statkiem rybackim, który nie jest
wpisany do rejestru, podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł.

Realizacja art. 36 ust. 3 rozporządzenia 1380/13

Art. 129

Art. 129. 1. Właściciel statku rybackiego, który nie dopełnia obowiązku:
1)

Realizacja art. 36 ust. 3 rozporządzenia 1380/13

oznakowania statku rybackiego oznaką rybacką, podlega karze pieniężnej w wysokości
3000 zł;

2)

wynikającego z art. 16 ust. 2, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.
2. Jeżeli w terminie 12 kolejnych miesięcy od dnia kiedy decyzja o wymierzeniu kary

pieniężnej za niedopełnienie obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 2 stała się ostateczna,
właściciel statku rybackiego ponownie nie dopełnił tego obowiązku, podlega on karze
pieniężnej w wysokości 1000 zł.
Art. 130

Art. 130. Kto zmienia, zakrywa, przysłania, zamazuje lub zaciera oznakę rybacką statku

Realizacja art. 36 ust. 3 rozporządzenia 1380/13

rybackiego, podlega karze pieniężnej w wysokości 4000 zł.
Art. 131

Art. 131. Kto:
1)

prowadzi połowy przy użyciu narzędzi połowowych przeznaczonych do połowów
komercyjnych bez:
a)

wydanej na statek rybacki, przy użyciu którego prowadzi połowy, licencji, podlega
karze pieniężnej w wysokości 5000 zł,

b)

wydanego na statek rybacki, przy użyciu którego prowadzi połowy, specjalnego
zezwolenia połowowego, podlega karze pieniężnej w wysokości 3000 zł;

2)

wykonuje rybołówstwo komercyjne:
a)

bez posiadania na statku rybackim dokumentu licencji lub specjalnego zezwolenia

Realizacja art. 36 ust. 3 rozporządzenia 1380/13

połowowego wydanych na ten statek rybacki albo ich duplikatu, podlega karze
pieniężnej w wysokości 1000 zł,
b)

w przypadku gdy licencja lub specjalne zezwolenie połowowe wydane na statek
rybacki, przy użyciu którego prowadzi połowy, zostały zawieszone, podlega karze
pieniężnej w wysokości 4000 zł,

c)

na podstawie podrobionej lub przerobionej licencji albo specjalnego zezwolenia
połowowego, podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł;

3)

wykonując rybołówstwo komercyjne:
a)

nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr
1380/2013, podlega karze pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 2000 zł i
nieprzekraczającej dziesięciokrotności wynagrodzenia,

b)

dokonuje przeładunku organizmów morskich na morzu wbrew zakazowi
określonemu w art. 20 rozporządzenia nr 1224/2009, podlega karze pieniężnej w
wysokości 4000 zł,

c)

wydaje lub wystawia narzędzia połowowe w taki sposób lub w takim miejscu, że
powodują uszkodzenia innych narzędzi połowowych albo utrudniają połów, podlega
karze pieniężnej w wysokości 4000 zł.

Art. 132

Art. 132. Kto wykonuje rybołówstwo komercyjne z naruszeniem przepisów WPR,
przepisów ustawy lub aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, podlega w
przypadku:
1)

armatora statku rybackiego o długości całkowitej:

Realizacja art. 36 ust. 3 rozporządzenia 1380/13

a)

równej albo większej niż 10 m – karze pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 500
zł i nieprzekraczającej pięćdziesięciokrotności wynagrodzenia,

b)

mniejszej niż 10 m – karze pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 500 zł i
nieprzekraczającej dziesięciokrotności wynagrodzenia;

2)

kapitana statku rybackiego o długości całkowitej:
a)

równej albo większej niż 10 m – karze pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 500
zł i nieprzekraczającej dwudziestokrotności wynagrodzenia,

b)

mniejszej niż 10 m – karze pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 500 zł i
nieprzekraczającej dziesięciokrotności wynagrodzenia.

Art. 133

Realizacja art. 36 ust. 3 rozporządzenia 1380/13 oraz art.

Art. 133. 1. Kto dopuścił się poważnego naruszenia przepisów WPR, o którym mowa w 91 Realizacja art. 36 ust. 3 rozporządzenia 1380/13
art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008 lub w art. 90 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009,
podlega karze pieniężnej w wysokości pięciokrotności wartości produktów rybołówstwa
pozyskanych w wyniku popełnienia poważnego naruszenia, która jest ustalana na podstawie
średniej ceny rynkowej danego gatunku organizmów morskich wynikającej z elektronicznego
systemu raportowania połowów na dzień popełnienia naruszenia, a jeżeli w tym systemie brak
jest średniej ceny rynkowej na dzień popełnienia naruszenia bierze się pod uwagę średnią cenę
rynkową wynikającą z tego systemu na dzień najbliższy przed dniem, w którym popełniono
naruszenie.
2. Kto w okresie 5 kolejnych lat dopuścił się co najmniej dwukrotnie poważnego
naruszenia przepisów WPR, o których mowa w ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości
nie mniejszej niż ośmiokrotność wartości produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku

popełnienia poważnego naruszenia i nieprzekraczającej dwudziestokrotności tej wartości, która
jest ustalana na podstawie średniej ceny rynkowej danego gatunku organizmów morskich
wynikającej z elektronicznego systemu raportowania połowów na dzień popełnienia
naruszenia, a jeżeli w tym systemie brak jest średniej ceny rynkowej na dzień popełnienia
naruszenia bierze się pod uwagę średnią cenę rynkową wynikającą z tego systemu na dzień
najbliższy dniu przed dniem, w którym popełniono naruszenie.
3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, mając na uwadze powtarzalność naruszeń
przepisów WPR, ich wpływ na stan żywych zasobów morza i ekosystemu morskiego,
osiągnięte korzyści finansowe powstałe w wyniku naruszeń i ich społeczną szkodliwość
określi, w drodze rozporządzenia, wysokość kar pieniężnych za poważne naruszenia przepisów
WPR nie mniejszą niż wartość produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku popełnienia
poważnego naruszenia i nieprzekraczającą dwudziestokrotności tej wartości, która jest ustalana
na podstawie średniej ceny rynkowej danego gatunku organizmów morskich wynikającej z
elektronicznego systemu raportowania połowów na dzień popełnienia naruszenia, a jeżeli w
tym systemie brak jest średniej ceny rynkowej na dzień popełnienia naruszenia bierze się pod
uwagę średnią cenę rynkową wynikającą z tego systemu na dzień najbliższy przed dniem, w
którym popełniono naruszenie.
Art. 134

Art. 134. 1. Kto wykonuje rybołówstwo rekreacyjne:
1)

bez uzyskania pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, o którym mowa
w art. 97 ust. 1 pkt 1 lit. a, lub wbrew warunkom w nim określonym albo bez wniesienia
opłaty, o której mowa w art. 97 ust. 1 pkt 2,

Realizacja art. 36 ust. 3 rozporządzenia 1380/13

2)

bez posiadania w czasie jego wykonywania pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa
rekreacyjnego, o którym mowa w art. 97 ust. 1 pkt 1 lit. a, albo dokumentu tożsamości
lub dowodu wniesienia opłaty, o której mowa w art. 97 ust. 1 pkt 2,

3)

niezgodnie ze sposobem i warunkami wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego
określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 1 lub 2,

4)

z wykorzystaniem narzędzia połowowego wykorzystywanego do wykonywania
rybołówstwa komercyjnego, wbrew zakazowi określonemu w art. 103 pkt 1

– podlega karze pieniężnej w wysokości od 100 zł do wysokości nieprzekraczającej
pięciokrotności wynagrodzenia.
2. Kto wprowadza do obrotu organizmy morskie pochodzące z wykonywania
rybołówstwa rekreacyjnego, z wyłączeniem przypadku przeznaczenia ich na rzecz placówek
opiekuńczo-wychowawczych lub organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podlega karze
pieniężnej w wysokości 500 zł.
Art. 135

Art. 135. 1. Kto z naruszeniem przepisów ustawy:
1)

prowadzi połowy organizmów morskich w celu prowadzenia badań naukowych lub prac
rozwojowych albo w celu kształcenia w zakresie rybołówstwa morskiego,

2)

prowadzi chów lub hodowlę organizmów morskich albo zarybianie,

3)

wprowadza do obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej gatunki obce lub przenosi
na te obszary organizmy morskie gatunków niewystępujących miejscowo

– podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do wysokości nieprzekraczającej

Realizacja art. 36 ust. 3 rozporządzenia 1380/13

dziesięciokrotności wynagrodzenia.
2. Kto wprowadza do obrotu organizmy morskie pochodzące z połowów prowadzonych
w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w
zakresie rybołówstwa, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 96 ust. 2, podlega
karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.
Art. 136

Realizacja art. 36 ust. 3 rozporządzenia 1380/13 oraz art.

Art. 136. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, 44 ust. 1 i 2 rozporządzenia 1005/2008
wysokość kar pieniężnych, o których mowa w art. 127, art. 131 pkt 3 lit. a, art. 132, art. , art.
134 ust. 1 i art. 135 ust. 1, różnicując je w zależności od rodzaju dokonanych naruszeń, ich
społecznej szkodliwości, wpływu na stan żywych zasobów morza i ekosystemu morskiego
oraz w zależności od osiągniętych korzyści finansowych wynikających z danego naruszenia
lub od wartości produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku tego naruszenia.

Art. 137

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 137. 1. Kary, o których mowa w niniejszym rozdziale, wymierzają, w drodze bezpośrednio z przepisów UE
decyzji, okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego, z tym że kary określone w art. 129 ust.
1 pkt 2 i ust. 2, wymierza, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw rybołówstwa.
2. Termin zapłaty kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia
doręczenia decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.
3. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, są wpłacane na rachunek bankowy wskazany
w decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej i stanowią dochód budżetu państwa.

Art. 138

Projektowane przepisy nie wynikają

Art. 138. 1. Kary pieniężnej nie nakłada się, jeżeli od dnia popełnienia czynu upłynęło 5 bezpośrednio z przepisów UE

lat.
2. Wymierzonej kary pieniężnej nie pobiera się po upływie 5 lat od dnia wydania
ostatecznej decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej.
3. Egzekucja wymierzonych kar pieniężnych wraz z odsetkami za zwłokę następuje w
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. W przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji o wymierzeniu kary
pieniężnej albo uwzględnienia skargi na decyzję o wymierzeniu kary pieniężnej przez organ,
który wydał decyzję, albo przez sąd administracyjny uiszczona kara pieniężna podlega
zwrotowi w terminie 14 dni od dnia, w którym wydana decyzja lub orzeczenie o zwrocie tej
kary stały się ostateczne.
5. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio
przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r.
poz. 749, z późn. zm.7)).
Art. 139

Art. 139. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.
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z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.8)) w art. 84a uchyla się pkt 3.
Art. 140

Art. 140. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r.
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poz. 1282, z późn. zm.9)) w załączniku do ustawy wprowadza się następujące zmiany:
7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529, z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149 i 1289 oraz z
2014 r. poz. 183, 567, 815, 1171, 1215 i 1328.
8)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 983, 1036, 1238, 1304 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 822, 1133, 1138 i 1146.
9)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz.1448 i 1512, z 2013 r. poz. 21, 455 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1328.

1)

w Części I:
a)

ust. 30 i 31 otrzymują brzmienie:
30. Decyzja w sprawie dokonania wpisu statku

200 zł

rybackiego do rejestru statków rybackich
31. Decyzja w sprawie dokonania zmiany wpisu w 100 zł
rejestrze statków rybackich

b)

po ust. 52 dodaje się ust. 52a–52f w brzmieniu:
52a. Decyzja w sprawie przyznania wieloletniego 620 zł
udziału połowowego
52b. Zmiana decyzji w sprawie przyznania

200 zł

wieloletniego udziału połowowego
52c. Decyzja o zatwierdzeniu umowy przekazania 30 zł
części lub całości wieloletniego udziału
połowowego
52d. Decyzja w sprawie utworzenia zbiorczej

500 zł

kwoty połowowej
52e. Zmiana decyzji w sprawie utworzenia

200 zł

zbiorczej kwoty połowowej
52f. Decyzja o przyznaniu dodatkowej zdolności 45 zł
połowowej

2)

w Części III:
a)

po ust. 21 dodaje się ust. 21a w brzmieniu:
21a. Zmiana licencji połowowej w związku ze
zwiększeniem zdolności połowowej statku
rybackiego lub zmianą narzędzi połowowych
podanych w licencji:
1) na statek rybacki o długości całkowitej 298 zł
mniejszej lub równej 10 m
2) na statek rybacki o długości całkowitej większej 593 zł
niż 10 m

b)

ust. 22 i 23 otrzymują brzmienie:
22. Pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa
rekreacyjnego wydawane:
1) na okres jednego miesiąca:
a) organizatorowi zawodów sportowych na 500 zł
prowadzenie połowów z brzegu
b) armatorowi statku na prowadzenie połowów 300 zł
z jego statku
2) na okres kolejnych 12 miesięcy dla armatora 3000 zł

statku na prowadzenie połowów z jego statku

23. Pozwolenie albo zezwolenie na:
1)

połowy

organizmów

prowadzenia

badań

morskich

w

naukowych

celach 15 zł

lub

prac

rozwojowych albo w celu kształcenia, w
zakresie rybołówstwa morskiego
2) prowadzenie chowu lub hodowli organizmów 419 zł
morskich
3) prowadzenie zarybiania

15 zł

4) wprowadzanie gatunku obcego lub przenoszenie 400 zł
gatunku niewystępującego miejscowo

c)

po ust. 23 dodaje się ust. 23a i 23b w brzmieniu:
„23a. Specjalne zezwolenie połowowe

100 zł

23b. Zmiana specjalnego zezwolenia połowowego 50 zł
Art. 141

Art. 141. W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr
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228, poz. 1368, z późn. zm.10)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 5 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3) statku rybackim – należy przez to rozumieć statek rybacki w rozumieniu art. 2 ust. 1
pkt 20 ustawy z dnia … o rybołówstwie morskim (Dz. U. z … r. poz. … );";

2)

w art. 72 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Lista osób, które podlegają zakazowi wykonywania funkcji kapitana statku
rybackiego, zgodnie z art. 89 ustawy z dnia … o rybołówstwie morskim (Dz. U. poz. …),
jest zamieszczana na stronie internetowej organu wydającego dokument kwalifikacyjny
uprawniający do wykonywania tej funkcji. Na liście zamieszcza się imię i nazwisko
osoby podlegającej zakazowi, numer, datę wystawienia i ważności dokumentu
potwierdzającego uprawnienia, oraz wskazuje się termin do którego obowiązuje ten
zakaz.”.

Art. 142

Art. 142. Armatorzy statków rybackich wykonujący przed dniem wejścia w życie
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ustawy, rybołówstwo morskie:
1)

statkami o długości całkowitej poniżej 5 m lub mocy silnika głównego mniejszej niż 15
kW na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, mogą wykonywać rybołówstwo
komercyjne na tych obszarach;

2)

statkami o długości całkowitej poniżej 5 m lub mocy silnika głównego mniejszej niż 15
kW albo o długości całkowitej powyżej 12 m na obszarach, o których mowa w art. 9 ust.

10)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1068, z 2013 r. poz. 852 oraz z 2014 r. poz. 609 i 768.

1 pkt 2, mogą wykonywać rybołówstwo komercyjne na tych obszarach.
Art. 143

Art. 143. 1. Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia
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w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2 – 4.
2. W przypadku dokonania, na podstawie przepisów dotychczasowych:
1)

wykreślenia statku rybackiego z rejestru statków rybackich na wniosek właściciela tego
statku i niewykorzystania części lub całości zdolności połowowej wycofanego statku do
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy albo

2)

zmniejszenia zdolności połowowej statku rybackiego wpisanego do rejestru statków
rybackich i niewykorzystania do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zdolności
połowowej równej zmniejszeniu zdolności połowowej tego statku

– stosuje się art. 31 niniejszej ustawy, przy czym okres 5 lat liczy się od dnia jej wejścia w
życie.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy statek rybacki, na podstawie
przepisów dotychczasowych, został z urzędu wykreślony z rejestru na podstawie art. 11 ust. 1
pkt 2 lit. c ustawy uchylanej w art. 151.
4. Zdolność połowowa przyznana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na dany
statek rybacki może być wykorzystana na jego modernizację albo wymianę przez okres 3 lat
od dnia jej wejścia w życie.
Art. 144

Art. 144. 1.

Rejestr

statków

rybackich

prowadzony

na

podstawie

przepisów

dotychczasowych staje się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rejestrem, o którym
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mowa w art. 13 ust. 1 niniejszej ustawy.
2. Wpisy do rejestru dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz
numery, o których mowa w wierszu 2, w załączniku nr I do rozporządzenia nr 26/2004, nadane
przed dniem jej wejścia w życie oraz zaświadczenia o dokonaniu wpisu w rejestrze wydane
przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność.
Art. 145

Art. 145. 1. Licencje połowowe wydane na podstawie przepisów dotychczasowych
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zachowują ważność.
2. Specjalne zezwolenia połowowe, pozwolenia na połowy organizmów morskich w
polskich obszarach morskich w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych, zezwolenia
na prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich, zezwolenia na połowy
w celach szkoleniowych, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują
ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
3. Sportowe zezwolenia połowowe wydane na podstawie przepisów dotychczasowych
zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
4. Spisy oznak rybackich prowadzone dla danego portu przez właściwego okręgowego
inspektora rybołówstwa morskiego stają się spisami oznak rybackich, o których mowa w art.
20 ust. 2.
Art. 146

Art. 146. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3, art. 51 ust. 4
i art. 57 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 151, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów
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wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 3, art. 108 ust. 4 i art. 115 ust. 3
niniejszej ustawy.
Art. 147

Art. 147. Akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 18, art. 32 i art. 55 ustawy
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uchylanej w art. 151, zachowują moc do dnia wejścia w życie aktów prawa miejscowego
wydanych odpowiednio na podstawie art. 11 i art. 49 niniejszej ustawy, a w przypadku aktów
prawa miejscowego wydanych na czas określony – przez okres w nich określony.
Art. 148

Art. 148. 1. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym
ustawy wynosi w:
1)

2015 r. – 32 100 tys. zł;

2)

2016 r. – 30 000 tys. zł;

3)

2017 r. – 30 100 tys. zł;

4)

2018 r. – 31 000 tys. zł;

5)

2019 r. – 31 700 tys. zł;

6)

2020 r. – 36 500 tys. zł;

7)

2021 r. – 33 500 tys. zł;

8)

2022 r. – 34 500 tys. zł;

9)

2023 r. – 35 300 tys. zł;

10) 2024 r. – 36 200 tys. zł.
2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok
budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do
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spraw rybołówstwa wprowadzi mechanizmy korygujące polegające na ograniczeniu kosztów
lub przesunięciu w czasie inwestycji lub wydatków związanych ze zbieraniem danych
rybackich lub modernizacją systemów elektronicznego raportowania połowów – przy
jednoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu realizacji WPR oraz zobowiązań
Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z przepisów Unii Europejskiej.
3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków w zakresie
wdrożenia mechanizmów korygujących jest minister właściwy do spraw rybołówstwa.
Art. 149

Art. 149. Traci moc ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz.
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574, z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2009 r.
Nr 18, poz. 97, Nr 92, poz. 753 i Nr 168, poz. 1323, z 2011 r. Nr 34, poz. 168 i Nr 106, poz.
622 oraz z 2014 poz. 822), z wyjątkiem przepisów art. 63–66, które tracą moc z dniem 31
stycznia 2015 r.
Art. 150

Art. 150. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z tym że przepisy art.
122–138 dotyczące kar pieniężnych stosuje się od dnia 1 lutego 2015 r.

Reguła wydatkowa

