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WSPÓLNA ORGANIZACJA RYNKÓW
PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA I AKWAKULTURY

Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury była pierwszym
komponentem wspólnej polityki rybołówstwa. Ogólnie rzecz biorąc, wspólna
organizacja rynków w jej dzisiejszej postaci ma na celu ochronę producentów
i zapewnienie zrównoważenia środowiskowego i rentowności rynku produktów
rybołówstwa i akwakultury. Poprawia i wzmacnia kluczowe elementy wspólnej
organizacji rynków produktów rolnych, takie jak wspólne normy handlowe, informacje
dla konsumentów i organizacje producentów, oraz wprowadza nowe elementy, takie
jak badania rynkowe.

PODSTAWA PRAWNA

Artykuły 42 i 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

INFORMACJE OGÓLNE

Wspólna organizacja rynków to strategia Unii w zakresie zarządzania rynkiem
produktów rybołówstwa i akwakultury przy jednoczesnym zapewnieniu ich
zrównoważenia środowiskowego i rentowności, a także jeden z filarów WPRyb
(zob. nota faktograficzna 3.3.1). Było to pierwsze odrębne rozporządzenie w sprawie
rybołówstwa, które zostało wdrożone już w 1970 r.[1], jednak nadal w oparciu
o ramy prawne wspólnej polityki rolnej (WPR) (zob. nota faktograficzna 3.2.1).
W związku z tym wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury
opiera się na celach i zasadach określonych dla sektora rolnego i jego produktów.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 38 ust. 1 TFUE pojęcie „produkty rolne”
oznacza „płody ziemi, produkty pochodzące z hodowli i rybołówstwa, jak również
produkty pierwszego przetworzenia, które pozostają w bezpośrednim związku z tymi
produktami”. W międzyczasie wspólna organizacja rynków produktów rolnych została
poddana gruntownym przeglądom w latach 1981[2] i 1999[3]. W 2013 r. wspólna
organizacja rynków produktów rolnych została zreformowana po raz kolejny w ramach
ostatniego pakietu reform wspólnej polityki rybołówstwa. Zwrócono uwagę na
pewne niedociągnięcia w poprzednich ramach oraz uwzględniono rozwój działalności
połowowej i działalności w zakresie akwakultury. Nowa wspólna organizacja rynków
weszła w życie 1 stycznia 2014 r. Obowiązujące obecnie rozporządzenie –

[1]Dz.U. L 236 z 27.10.1970, s. 5.
[2]Dz.U. L 379 z 31.12.1981, s. 1.
[3]Dz.U. L 17 z 21.1.2000, s. 22.
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rozporządzenie (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów
rybołówstwa i akwakultury[4] – nabiera bardziej integrującego charakteru dzięki
powiązaniu kwestii rynkowych ze strategiami zarządzania. Ponadto obecna wspólna
organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury stwarza ramy prawne
regulujące działalność organizacji producentów, normy handlowe, informacje dla
konsumentów i certyfikację (oznakowanie ekologiczne), reguły konkurencji i badania
rynkowe (takie jak te przedstawione przez Europejskie Centrum Monitorowania Rynku
Rybołówstwa i Akwakultury (EUMOFA)).

CELE

Obecna wspólna organizacja rynku produktów rybołówstwa i akwakultury ma na celu
ochronę producentów i skupia się przede wszystkim na producentach surowców
(przedsiębiorstwa z sektora rybołówstwa i akwakultury) oraz łączy kwestie rynkowe
z kwestiami zarządzania zasobami. Główne cele wspólnej organizacji rynków to:
— przyczynianie się do zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morza;

— umożliwienie sektorom rybołówstwa i akwakultury zastosowania WPRyb na
odpowiednim szczeblu;

— zwiększenie konkurencyjności unijnego sektora rybołówstwa i akwakultury,
w szczególności producentów;

— poprawa przejrzystości i stabilności rynków;

— zapewnienie bardziej zrównoważonego podziału wartości dodanej w całym
łańcuchu dostaw;

— lepsze informowanie konsumentów i podnoszenie świadomości za pomocą
oznakowań i etykiet zawierających zrozumiałe informacje;

— przyczynienie się do zapewniania równych warunków dla wszystkich
produktów podlegających obrotowi w Unii poprzez propagowanie zrównoważonej
eksploatacji zasobów rybnych;

— przyczynianie się do zapewnienia konsumentom różnorodnej gamy produktów
rybołówstwa i akwakultury;

— przekazywanie konsumentom wiarygodnych i dokładnych informacji dotyczących
pochodzenia produktu i sposobu jego wyprodukowania, w szczególności przez
znakowanie i etykietowanie.

OSIĄGNIĘCIA

Do głównych osiągnięć wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa
i akwakultury należą:
A. Wspólne normy handlowe
Wspólne normy handlowe to wspólne cechy odnoszące się do jakości, wielkości,
wagi, pakowania, prezentacji i etykietowania produktów rybołówstwa i akwakultury

[4]Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1.
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przeznaczonych do spożycia przez ludzi, niezależnie od ich pochodzenia. Mają one
wkład w utrzymanie wysokiej jakości produktów na rynku wewnętrznym, ułatwiając
handel w oparciu o uczciwe praktyki w zakresie konkurencji i przyczyniając się w ten
sposób do poprawy rentowności produkcji. Od czasu reformy wspólnej organizacji
rynków w 2013 r. wspólne normy handlowe powinny również umożliwić zaopatrzenie
rynku w zrównoważone produkty. Normy te powinny być ustalane zgodnie ze
środkami ochrony zasobów, np. minimalne rozmiary do celów obrotu dla gatunków
wprowadzanych na rynek muszą odzwierciedlać najlepsze dostępne opinie naukowe
lub odpowiadać minimalnym rozmiarom odniesienia do celów ochrony (zob. nota
faktograficzna 3.3.2). W 2019 r. Komisja przedstawiła swoją ocenę funkcjonowania ram
norm handlowych dla produktów rybołówstwa i akwakultury.
B. Informacje dla konsumentów
Informacje dla konsumentów, zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne, mają
na celu dostarczenie konsumentom wyczerpujących i jasnych informacji w celu
promowania odpowiedzialnych zachowań konsumenckich. Nowe rozporządzenie
o wspólnej organizacji rynków rozszerza zakres i zawartość obowiązkowych informacji
dotyczących etykietowania produktów rybołówstwa i akwakultury przeznaczonych
do spożycia przez ludzi. Ponadto należy poddać ocenie stosowanie oznakowań
ekologicznych jako dobrowolnych informacji w celu zapewnienia lepszej jakości
informacji na temat zrównoważenia środowiskowego. W maju 2016 r., na
podstawie art. 36 rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków produktów
rolnych, po konsultacjach publicznych Komisja opublikowała sprawozdanie na
temat możliwości opracowania ogólnounijnego systemu oznakowania ekologicznego
produktów rybołówstwa i akwakultury.
C. Organizacje producentów oraz plany produkcji i wprowadzania do obrotu
Nowe rozporządzenie o wspólnej organizacji rynków zwiększa odpowiedzialność
organizacji producentów sektora rybołówstwa i akwakultury za realizację celów WPRyb
i wspólnej organizacji rynku. Wszystkie organizacje producentów muszą przygotować
i przedłożyć władzom publicznym plan produkcji i wprowadzania do obrotu w celu
zapewnienia zrównoważenia środowiskowego ich działalności w zakresie rybołówstwa
i akwakultury. Tym samym plany produkcji i wprowadzania do obrotu stanowią
niezbędne i obowiązkowe narzędzie nowej wspólnej organizacji rynków. Aby ułatwić
rozwój i jednorodne wdrażanie planów produkcji i wprowadzania do obrotu przez
wszystkie organizacje producentów, Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze
(UE) nr 1418/2013[5] i przedłożyła zalecenie 2014/117/UE[6]. Przygotowanie i wdrożenie
planów produkcji i wprowadzania do obrotu może być współfinansowane w ramach
EFMR (zob. nota faktograficzna 3.3.4).
D. Badania rynkowe
Komisja uruchomiła Europejskie Centrum Monitorowania Rynku Produktów
Rybołówstwa i Akwakultury (EUMOFA). Jest to narzędzie badania rynku, którego
celem jest bardziej przejrzysty i skuteczny rynek produktów rybołówstwa i akwakultury.
Ułatwia ono dostęp do danych dotyczących produktów rybołówstwa i akwakultury,

[5]Dz.U. L 353 z 28.12.2013, s. 40.
[6]Dz.U. L 65 z 5.3.2014, s. 31.
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przedstawia analizy rynkowe i wspiera kształtowanie polityki. Baza danych EUMOFA
zawiera dane dotyczące produktów rybołówstwa i akwakultury wzdłuż łańcucha
dostaw, od pierwszej sprzedaży do spożycia, w ujęciu tygodniowym, miesięcznym
i rocznym. Ponadto zawiera ona informacje i analizy strukturalne dotyczące
unijnego sektora rybołówstwa i akwakultury, zarówno na szczeblu UE, jak i państw
członkowskich, a także badania.
E. Odstąpienie od systemu opartego na cenie wycofania
System oparty na cenie wycofania był środkiem interwencji rynkowej, który zakończył
się wraz z wdrożeniem nowego rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków
produktów rolnych. Ustalony został minimalny poziom „ceny wycofania”. Żadna ryba
nie mogła zostać sprzedana poniżej tej ceny. Narzędzie to umożliwiło organizacjom
producenckim, w określonych granicach wahań rynkowych, wycofanie ryb z rynku.
Odstąpienie od tego systemu zachęciło zatem wytwórców, by planując produkcję
przewidywali popyt na rynku i unikali wycofania produktu.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Wspólnie z późniejszym przyjęciem rozporządzenia podstawowego w sprawie
wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) oraz nowym Europejskim Funduszem Morskim
i Rybackim (EFMR), system wspólnej organizacji rynków jest jednym z trzech filarów
ostatniej reformy WPRyb. Do końca 2022 r. Komisja musi przedłożyć sprawozdanie
z oceny dotyczące wyników stosowania rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków
produktów rolnych.
Podczas ostatniego cyklu reformy WPRyb Parlament odegrał ważną rolę
w kształtowaniu obecnej wspólnej organizacji rynków. Zdecydowanie opowiadano się
za jej przeglądem, aby stworzyć ramy prawne dla dobrze prosperującego sektora
z zachowaniem dochodów, większą stabilnością rynku, wysokimi normami handlowymi
i zwiększoną wartością dodaną produktów rybołówstwa i akwakultury.
29 maja 2018 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie optymalizacji łańcucha wartości
w unijnym sektorze rybołówstwa[7]; Parlament wezwał Komisję, państwa członkowskie
i władze regionalne do podjęcia szeregu działań mających na celu sprostanie złożonym
wyzwaniom związanym z unijnym sektorem rybołówstwa, np. poprzez ułatwienie
tworzenia organizacji producentów, wzmocnienie pozycji rybołówstwa łodziowego oraz
uwzględnienie aspektu płci w polityce rybołówstwa.
30 maja 2018 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie wdrożenia środków kontroli
w celu stwierdzenia zgodności produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do
rynku UE[8], w której zaapelował o to, by wszystkie importowane produkty spełniały
odpowiednie unijne zasady i kryteria żywnościowe, w tym kryteria określone w WPRyb,
a także normy sanitarne, normy pracy, bezpieczeństwa statków i ochrony środowiska.
15 stycznia 2020 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie Europejskiego Zielonego
Ładu[9]. Wezwał w niej Komisję do uwzględnienia w strategii „od pola do stołu”
produktów rybołówstwa i akwakultury w celu wzmocnienia zrównoważonego łańcucha

[7]Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0210.
[8]Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0223.
[9]Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0005.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl
https://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?references=P8_TA(2018)0210&searchLanguages=PL&sortAndOrder=DATE_DOCU_DESC
https://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?references=P8_TA(2018)0223&searchLanguages=PL&sortAndOrder=DATE_DOCU_DESC
https://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?references=P9_TA(2020)0005&searchLanguages=PL&sortAndOrder=DATE_DOCU_DESC


Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2023 5
www.europarl.europa.eu/factsheets/pl

wartości w sektorze rybołówstwa. Ponadto podkreślił potrzebę podjęcia działań
mających na celu zwalczanie zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, ograniczenie
marnotrawienia żywności, zwalczanie oszustw w branży spożywczej oraz lepsze
etykietowanie żywności.

Marcus Ernst Gerhard Breuer
04/2023
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