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Nowe przepisy UE dotyczące kontroli 
rybołówstwa 

Kontrola rybołówstwa ma na celu zapewnienie zgodności ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a zatem 
jest kluczowym warunkiem jej powodzenia. Obecnie trwa przegląd unijnego systemu kontroli, a wniosek Komisji 
Europejskiej ma na celu modernizację monitorowania działalności połowowej, poprawę egzekwowania 
przepisów oraz aktualizację zasad zgodnie z ostatnią reformą WPRyb. Głosowanie Parlamentu nad tymi 
zmianami zaplanowano na pierwszą sesję marcową. 

Kontekst 
System kontroli rybołówstwa, zaprojektowany w celu wspierania WPRyb, której podstawowa działalność 
jest jedną z niewielu wyłącznych kompetencji UE, został jednakże pomyślany jako kompetencja krajowa: 
państwa członkowskie są odpowiedzialne za kontrolowanie swoich połowów i związanej z nimi 
działalności, podczas gdy Komisja sprawdza, jak wywiązują się one ze swoich obowiązków. System jest 
regulowany rozporządzeniem w sprawie kontroli 1224/2009, uzupełnionym rozporządzeniem 1005/2008 
w sprawie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (połowów NNN) oraz 
rozporządzeniem 2017/2403 w sprawie zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi, w kompleksowym 
pakiecie obejmującym obowiązki państw członkowskich UE w każdej z ich ról jako państw bandery, państw 
nadbrzeżnych, państw portu i zbytu. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
30 maja 2018 r. Komisja wydała wniosek dotyczący przeglądu systemu kontroli rybołówstwa, koncentrujący 
się na zmianie rozporządzenia w sprawie kontroli. We wniosku wprowadza się elektroniczne śledzenie 
wszystkich statków rybackich UE, w pełni cyfrowe raportowanie połowów (z elektronicznymi dziennikami 
połowowymi i deklaracjami wyładunkowymi mającymi zastosowanie do wszystkich statków) oraz 
monitorowanie połowów rekreacyjnych. Kontrola obowiązku wyładunku, mająca na celu położenie kresu 
odrzutom ryb, opiera się na systemach telewizji przemysłowej (CCTV), które mają być zainstalowane na 
minimalnym odsetku statków. Poprzez cyfryzację identyfikacji i deklaracji wniosek poprawia 
identyfikowalność w całym łańcuchu dostaw wszystkich produktów rybołówstwa i akwakultury, zarówno 
pochodzących z połowów w UE, jak i importowanych, oraz ustanawia nowy system ważenia ryb przy 
wyładunku. Zasady egzekwowania są poddawane gruntownemu przeglądowi wraz ze wspólnym wykazem 
działań określanych jako poważne naruszenia i odpowiadających im sankcji, a także wzmocnionym 
systemem punktowym. We wniosku zmieniono również mandat Europejskiej Agencji Kontroli 
Rybołówstwa (EFCA), aby w pełni dostosować jej cele do WPRyb i zwiększyć jej uprawnienia w zakresie 
inspekcji, oraz rozporządzenie w sprawie połowów NNN, aby uwzględnić cyfrowy system świadectw 
połowowych dla importowanych produktów rybołówstwa. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Komisja Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego przyjęła swoje sprawozdanie 5 lutego 2021 r. i poparła 
wniosek w najważniejszych aspektach, takich jak śledzenie wszystkich statków rybackich, zgłaszanie 
wszystkich połowów i poprawa identyfikowalności produktów rybołówstwa. W sprawozdaniu popiera się 
wniosek dotyczący harmonizacji sankcji za naruszenie przepisów w dziedzinie rybołówstwa w całej UE i 
wymaga utworzenia „unijnego rejestru” naruszeń. Odchodzi się od wniosku, jeżeli chodzi o obowiązkowe 
stosowanie technologii CCTV, dopuszczając ją jedynie na zasadzie dobrowolności (jeżeli wiąże się z 
zachętami, takimi jak zwiększenie kwot) lub jako sankcję towarzyszącą w przypadku statków, które 
dopuszczają się powtarzających się naruszeń. Zwalnia się statki o długości poniżej 10 m z obowiązku 
prowadzenia elektronicznych dzienników połowowych i wprowadza odstępstwa dotyczące ważenia 
produktów rybołówstwa przy wyładunku. Zwiększa się margines tolerancji w szacunkach zawartych w 
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dzienniku połowowym, w szczególności w odniesieniu do małych gatunków pelagicznych i tuńczyka, oraz 
ogranicza ciągłe monitorowanie mocy silnika do statków o mocy przekraczającej 221 kilowatów, które 
działają zgodnie z systemami nakładu połowowego. 

Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2018/0193(COD); 
komisja przedmiotowo właściwa: PECH; sprawozdawczyni: 
Clara Aguilera (S&D, Hiszpania). Więcej informacji można 
znaleźć w briefingu z serii „Opracowywanie prawa UE”.  
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