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Wdrożenie obowiązku wyładunku ryb
Głównym celem zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa przyjętej w grudniu 2013 r. jest
nałożenie na rybaków obowiązku wyładunku całości połowu, co jest równoznaczne z zaprzestaniem
praktyki wyrzucania ryb z powrotem do morza. Komisja zaproponowała pakiet poprawek do
obowiązujących przepisów, aby poddać przeglądowi szczególne środki, które pozostają w konflikcie
z tym nowym obowiązkiem.

Podstawowe informacje
Obowiązek wyładunku jest kluczowym elementem zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa
przewidzianym w art. 15 rozporządzenia podstawowego nr 1380/2013. Jest to koncepcja stworzona, aby
położyć kres praktyce odrzutów, tzn. wyrzucania ryb z powrotem do morza, najczęściej martwych, ponieważ
są za małe, nie są przedmiotem połowu lub rybak nie ma na nie pozwolenia.
Obowiązek wyładunku wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. w odniesieniu do konkretnych połowów i
będzie stopniowo nakładany na wszystkie połowy do 2019 r. Jednak nowe wymogi dotyczące obowiązku
wyładunku pozostają w konflikcie z niektórymi postanowieniami ośmiu obowiązujących rozporządzeń, które
prowadzą do tego, że rybacy wyrzucają ryby, których prawnie nie mogą posiadać na pokładzie. Komisja
wystąpiła z propozycją „rozporządzenia zbiorczego” jako rozwiązania mającego na celu zlikwidowanie
bezpośrednich przeszkód natury prawnej i praktycznej dla obowiązku wyładunku, w oczekiwaniu na nowe
ramy w zakresie środków technicznych w celu jego pełnego wdrożenia.

Wniosek Komisji
Zmiany proponowane w rozporządzeniu zbiorczym (COM(2013)889) koncentrują się na dwóch głównych
kwestiach: środkach technicznych w rybołówstwie oraz przepisach dotyczących kontroli. Jeśli chodzi o środki
techniczne, wniosek uchyla obowiązujące postanowienia, które zabraniają wyrzucania ryb poniżej
określonego rozmiaru (zdefiniowanego jako „minimalny rozmiar”) oraz wprowadza „minimalny rozmiar
odniesienia do celów ochrony”, poniżej którego ryby muszą być wyładowywane i wliczane do kwot, jednak
nie sprzedawane do spożycia przez ludzi. Podobnie wniosek zawiera wymóg, by wszystkie niezamierzone
połowy gatunków podlegających obowiązkowi wyładunku, przekraczające pewien określony pułap dotyczący
składu połowów lub przyłowów, były wyładowywane i wliczane do kwot.
Jeśli chodzi o przepisy dotyczące kontroli, wniosek zawiera szereg zmian do obecnego systemu kontroli, aby
zagwarantować zgodność z obowiązkiem wyładunku, przede wszystkim jeśli chodzi o rejestrowanie danych
dotyczących połowów, sztauowanie połowów oraz zasady dotyczące monitorowania. Ponadto naruszenie
obowiązku wyładunku należy określić jako poważne naruszenie przepisów.

Porozumienie polityczne
Komisja Rybołówstwa głosowała w dniu 3 grudnia 2014 r. nad wnioskiem, a w dniu 29 stycznia 2015 r.
osiągnięto porozumienie kompromisowe między Parlamentem i Radą. Tekst porozumienia kompromisowego
wprowadza pewne zmiany do pierwotnego wniosku, w szczególności jeśli chodzi o przepisy dotyczące
kontroli, np. obowiązek rejestrowania połowów w dzienniku połowowym został ograniczony do połowów
powyżej 50 kg., skreślono wymóg sztauowania niewymiarowych ryb osobno według gatunków oraz
wprowadzono dwuletnie odroczenie przed zastosowaniem sankcji za niewypełnienie obowiązku wyładunku.
Ponadto tekst kompromisowy zmienia dwa ważne akty prawne wspólnej polityki rybołówstwa.
Rozporządzenie w sprawie wspólnej organizacji rynków 1379/2013 wprowadza mechanizm mający na celu
zapobieganie rozwojowi równoległego rynku niewymiarowych ryb. Podstawowe rozporządzenie 1380/2013

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1426677835708&uri=CELEX:32013R1380
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2013/130436REV1-Discarding-fish-under-the-CFP-FINAL.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52013PC0889
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/pech/dv/omnibus_/omnibus_pl.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1426677705754&uri=CELEX:32013R1379
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1426677835708&uri=CELEX:32013R1380
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego 24/4/2015
PE 554.183 2

również zostanie zmienione, głównie by zagwarantować, że Komisja przygotuje sprawozdanie roczne w
sprawie wdrażania obowiązku wyładunku, w oparciu o informacje dostarczone przez państwa członkowskie.

Głosowanie w pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym nad tekstem kompromisowym zatwierdzonym przez
Coreper w dniu 20 lutego 2015 r. oraz przez Komisję Rybołówstwa w dniu 9 marca 2015 r. odbędzie się
najprawdopodobniej na posiedzeniu plenarnym w dniu 27 kwietnia 2015 r. (numer procedury 2013/0436(COD)).
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