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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sytuacja zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim budzi niepokój. Pomimo wprowadzonych w 
ostatnich latach ograniczeń kwot połowowych, wielkość zasobów dorsza zbliża się do 
wartości biologicznie krytycznej. Stanowi to poważne zagrożenie dla wyjątkowego i 
niezwykle wrażliwego środowiska morskiego, jakim jest Morze Bałtyckie.

Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za to, by również w przyszłości możliwe były połowy 
dorsza na Morzu Bałtyckim. Obowiązujące przepisy stanowią krok w dobrym kierunku, ale 
nie pomogą, jeśli nie będą respektowane. Pomimo licznych i złożonych zagrożeń dla zasobów 
dorsza, a tym samym dla Morza Bałtyckiego, podstawowym zagrożeniem są jednak 
nielegalne odłowy. Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) ocenia, że między 35-45% 
dorsza wyładowanego ze wschodnich zasobów pochodzi z bezprawnie dokonanych połowów. 
Dlatego najważniejszą metodą ochrony zasobów dorsza nie jest wprowadzanie nowych 
przepisów regulujących jego połowy, ale raczej zagwarantowanie poszanowania 
obowiązujących środków prawnych w tym obszarze i właśnie takim działaniom należy 
zapewnić pierwszeństwo.

Obowiązkiem państw członkowskich jest czuwanie nad stosowaniem niniejszego 
rozporządzenia.  Tymczasem stwierdza się poważne niedociągnięcia w tym względzie, co ma 
negatywny wpływ na stan zasobów dorsza, jak również na środowisko Morza Bałtyckiego. 
Ponieważ sama Wspólnota nie ma możliwości kontrolowania działalności połowowej lub 
nakładania kar za nielegalne odłowy, powinna wpłynąć przy pomocy innych rozwiązań na 
państwa członkowskie, by przestrzegały niniejszego rozporządzenia. 

Zarówno z punktu widzenia środowiska naturalnego, jak i dostępu do zasobów dorsza w 
przyszłości, konieczne jest zachowanie jego zasobów w Morzu Bałtyckim. Tymczasem 
administracyjny podział zasobów na wschodni i zachodni obszar zarządzania nie tylko nie 
ułatwia kontroli, ale prowadzi do wzrostu nielegalnych odłowów oraz powstawania luk w 
bazie naukowej.  Należy znieść się ten sztuczny podział i prowadzić wspólną gospodarkę 
zasobami, ponieważ zasoby dwóch obszarów oddziaływają na siebie wzajemnie, a także 
pozwoli to na ukrócenie bezprawnych połowów i uproszczenia ich kontroli.

Również zbyt wielkie wyładunki młodych dorszów, które złożyły ikrę dopiero jedne raz (a 
czasem wcale) wywierają negatywny wpływ na zasoby dorsza. Cierpią na tym bezpośrednio 
zasoby i obniża się możliwości ich odtwarzania. 
Należy ponadto zauważyć, że spada wartość rynkowa złowionej ryby, ponieważ dorsze te są 
za młode.
Aby zapobiec wyginięciu zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim, należy zachować ścisły 
rozdział kwot połowowych. Prowadzenie corocznych ocen naukowych zasobów dorsza, na 
których Rada opiera swą decyzję, powinno być kontynuowane bez żadnych ograniczeń. 
Długofalowe interesy środowiska naturalnego powinny brać górę nad krótkoterminowymi 
celami o charakterze społecznym czy politycznym. 

Generalnie, aby zapewnić ochronę środowiska naturalnego oraz zasobów dorsza na Morzu 
Bałtyckim, potrzebna jest nowa polityka rybacka - polityka, w ramach której rybacy w całej 
Unii czują się odpowiedzialni za przetrwanie zasobów rybnych. System indywidualnych kwot 
połowowych (ITO) stanowi skuteczne rozwiązanie dla ochrony zasobów, a także dla 
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zapewnienia rybakom ciągłości ich utrzymania. System ten przewiduje indywidualne prawo 
połowu, udzielając każdemu statkowi rybackiemu oddzielnych, rocznych kwot na połów 
poszczególnych gatunków ryb na określonym obszarze. Całkowitą kwotę początkowo określa 
właściwy organ, na przykład Komitet Naukowy, Techniczny oraz Gospodarczy ds. 
Rybołówstwa (STECF), a następnie ustala się go na wniosek organizacji rybackich.

System ITQ stanowi zachętę dla rybaków, by nie odławiali już takich ilości ryb ze względu na 
bezpośredni negatywny wpływ ich działań na stan zasobów. W ich własnym interesie leży 
poszanowanie przepisów, nadzór oraz walka z nielegalnymi odłowami, a także ochrona 
obszarów godowych. Ponieważ ITQ są zbywalne, każdy rybak, który pragnie porzucić 
rybactwo, ma realną możliwość podjęcia nowej działalności dzięki przyznawanej odprawie. 
Stosowanie systemu ITQ przyniosło pomyślne rezultaty w Nowej Zelandii, na Alasce i w 
Islandii.

Połowy dorsza na Bałtyku mogłyby stanowić projekt pilotażowy zastosowania systemu ITQ 
w Unii Europejskiej.  Chodzi bowiem o ograniczony obszar połowowy, złożony z dwóch 
wielkości zasobu dorsza, o stosunkowo krótkiej odległości do pokonania pomiędzy wodami, a 
ławicami ryb. 

Reasumując, sprawozdawca proponuje następujące rozwiązania:

1. Zniesienie podziału pomiędzy wschodnim i zachodnim obszarem zarządzania, aby 
umożliwić wspólne gospodarowanie zasobami dorsza, nie tylko ze względu na wzajemne 
oddziaływanie zasobów, ale także ułatwienie ich kontroli i zapobieganie nielegalnym 
odłowom.

2. Wprowadzenie przez państwa członkowskie surowszych wymogów dotyczących 
kontroli nielegalnych odłowów oraz nakładania za nie kar, a także zobowiązanie  Komisji do 
ustalania i publikowania listy krajów, które nie wypełniają tych obowiązków.

3. Podniesienie do 40 cm minimalnej dopuszczalnej wielkości odławianego dorsza, co 
zwiększy szanse dorsza na reprodukcję oraz wzmocni jego zasoby.

4. Określanie kwot połowowych w oparciu o dane naukowe oraz zakazanie państwom 
członkowskim pomijania aspektów środowiska naturalnego przy ich określaniu.

5. Dopilnowanie, by Komisja uwzględniła w swej ocenie możliwość wprowadzenia 
systemu indywidualnych kwot połowowych dla dorsza z Morza Bałtyckiego, a także 
intensyfikacja zachęt rybaków indywidualnych do prowadzenia ochrony zasobów dorsza.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie 
w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 3 a (nowy)

3a) Te same floty rybackie eksploatują 
zasoby dorsza na dwóch obszarach Morza 
Bałtyckiego: wschodnim i zachodnim; w 
związku z tym wieloletni plan w sprawie 
zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim 
powinien przewidywać wspólną gospodarkę 
zasobami obu obszarów, pomimo 
występujących pewnych różnic między 
nimi. 

Uzasadnienie

Kutry rybackie przemieszczają się pomiędzy wschodnim, a zachodnim obszarem Morza 
Bałtyckiego. Istotne jest zachowanie zasobów w całym Bałtyku z przyczyn podyktowanych 
troską o środowisko naturalne oraz zachowaniem zasobów dorsza w przyszłości.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 4 a (nowy)

4a) Największym zagrożeniem dla zasobów 
dorsza na Morzu Bałtyckim są nielegalne 
odłowy, które z kolei wynikają z braku 
kontroli działalności rybackiej oraz 
zaniechania karania w przypadku 
naruszenia obowiązujących przepisów. 

Uzasadnienie

W celu ochrony zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim nie ma potrzeby wprowadzenia nowych 
przepisów, konieczne jest natomiast egzekwowanie obowiązujących pzrepisów.

Poprawka 3
Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wieloletni plan w odniesieniu do 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wieloletni plan w odniesieniu do 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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następujących zasobów dorsza (zwanych 
dalej „przedmiotowymi zasobami dorsza”) 
oraz do połowów tych zasobów:

następujących zasobów dorsza (zwanych 
dalej „przedmiotowymi zasobami dorsza”) 
oraz do połowów tych zasobów:

a) dorsz zamieszkujący podobszary 22, 23 i 
24;

dorsz zamieszkujący podobszary 22 – 32.

b) dorsz zamieszkujący podobszary 25 – 32.

Uzasadnienie

Należy znieść podział na wschodni i zachodni obszar zarządzania i prowadzić wspólną 
gospodarkę zasobami obu obszarów, gdyż oddziaływają one na siebie wzajemnie, oraz celem 
ograniczenia zakresu nielegalnych połowów poprzez uproszczenie kontroli.

Poprawka 4
Artykuł 4

Plan zapewnia zrównoważoną eksploatację 
przedmiotowych zasobów dorsza przez 
stopniowe zmniejszanie i utrzymywanie 
śmiertelności połowowej na poziomie nie 
przekraczającym:

Plan zapewnia zrównoważoną eksploatację 
przedmiotowych zasobów dorsza przez 
stopniowe zmniejszanie i utrzymywanie 
śmiertelności połowowej na poziomie nie 
przekraczającym 0,3 dla ryb w wieku 3-7 lat 
w odniesieniu do zasobów dorsza w 
podobszarach 22 – 32.

1) 0,6 dla ryb w wieku 3-6 lat w odniesieniu 
do zasobów dorsza w podobszarach 22, 23 i 
24; oraz
2) 0,3 dla ryb w wieku 4-7 lat w odniesieniu 
do zasobów dorsza w podobszarach 25 – 32.

Uzasadnienie

Należy znieść podział na wschodni i zachodni obszar zarządzania i prowadzić wspólną 
gospodarkę zasobami obu obszarów, gdyż oddziaływają one na siebie wzajemnie, oraz celem 
ograniczenia zakresu nielegalnych połowów poprzez uproszczenie kontroli. Prowadzenie 
wspólnego zarządzania powinno umożliwić ustalenie wspólnego wskaźnika śmiertelności. 
Przepisy należy zaostrzyć z uwagi na szczególne zagrożenie zasobów dorsza w Bałtyku.

Poprawka 5
Artykuł 6 ustęp 3

3. W przypadku gdy stosowanie ust. 1 
doprowadziłoby do przyjęcia TAC niższego 
od TAC z roku poprzedniego o więcej niż 15 

skreślony
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%, Rada przyjmuje TAC na poziomie TAC z 
roku poprzedniego pomniejszony o 15 %.

Uzasadnienie

Sprawą najwyższej wagi jest to, by Rada kierowała się opiniami naukowców oraz nie 
bagatelizowała aspektów związanych z ochroną środowiska naturalnego przy ustalaniu kwot 
połowowych.

Poprawka 6
Artykuł 6 ustęp 4

4. Ustęp 3 nie ma zastosowania w 
przypadku, gdy zgodnie z naukową oceną 
przeprowadzoną przez 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 podobszarach 22, 23 i 24 lub 
wartość 0,6 rocznie dla ryb w wieku 4-7 lat 
w odniesieniu do zasobu dorsza w 
podobszarach 25 – 32.

4. Ustęp 3 nie ma zastosowania w 
przypadku, gdy zgodnie z naukową oceną 
przeprowadzoną przez STECF poziom 
śmiertelności połowowej w roku stosowania 
TAC przekroczy wartość 0,6 rocznie dla ryb 
w wieku 3-7 lat w odniesieniu do zasobu 
dorsza w podobszarach 22 – 32.

Uzasadnienie

Należy znieść podział na wschodni i zachodni obszar zarządzania i prowadzić wspólną 
gospodarkę zasobami obu obszarów, gdyż oddziaływają one na siebie wzajemnie, oraz celem 
ograniczenia zakresu nielegalnych połowów poprzez uproszczenie kontroli.

Poprawka 7
Artykuł 8 ustęp 1

1. Zakazuje się 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 90 mm, albo za pomocą lin 
dennych:

1. Zakazuje się 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 90 mm, albo za pomocą lin 
dennych od dnia 15 czerwca do 14 września 
w podobszarach 22 - 32, na których 
występuje dorsz.

a) od dnia 15 marca do dnia 14 maja w 
podobszarach 22, 23 i 24, oraz
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b) od dnia 15 czerwca do dnia 14 września 
w podobszarach 25 - 27.

Uzasadnienie

Należy znieść podział na wschodni i zachodni obszar zarządzania i prowadzić wspólną 
gospodarkę zasobami obu obszarów, gdyż oddziaływają one na siebie wzajemnie, oraz celem 
ograniczenia zakresu nielegalnych połowów poprzez uproszczenie kontroli. Wspólne 
gospodarowanie obszarem pozwoli na określenie identycznych okresów zakazów prowadzenia 
połowu.

Poprawka 8
Artykuł 8 ustęp 6 a (nowy)

6a. W drodze odstępstwa od przepisów w 
sprawie minimalnego rozmiaru ryb, 
określonych w rozporządzeniu (WE) nr 
2187/2005, minimalny rozmiar dorsza w 
podobszarach 22 - 32 wynosi 40 cm. 

Uzasadnienie

W celu przywrócenia zasobów dorsza w Bałtyku konieczna jest zmiana przepisów w zakresie 
minimalnego rozmiaru dorsza odławianego w Morzu Bałtyckim. Podniesienie do 40 cm 
minimalnej dopuszczalnej wielkości dorsza zwiększy szanse tego gatunku na reprodukcję oraz 
wzmacnia jego zasoby.

Poprawka 9
Artykuł 25 ustęp 4 a (nowy)

4a. Komisja corocznie przeprowadza 
szczegółową ocenę kontroli, monitorowania 
oraz kar nakładanych przez każde z państw 
członkowskich na rybaków, którzy 
naruszają postanowienia niniejszego 
rozporządzenia. Sprawozdanie to zostaje 
podane do publicznej wiadomości, wyraźnie 
wskazując, jakie są skutki – dobre czy złe –
stosowania niniejszego rozporządzenia 
przez różne państwa członkowskie.

Uzasadnienie

Obowiązkiem państw członkowskich jest czuwanie nad stosowaniem niniejszego 
rozporządzenia.  Tymczasem stwierdza się poważne niedociągnięcia w tym względzie, co ma 
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negatywny wpływ na stan zasobów dorsza, jak i na środowisko Morza Bałtyckiego. Ponieważ 
Komisja nie jest w stanie bezpośrednio kontrolować tego, w jaki sposób państwa 
członkowskie stosują niniejsze rozporządzenie, metoda wskazania, które państwa 
członkowskie dobrze sobie z tym radzą, a które źle, ma szanse posunąć sprawy w dobrym 
kierunku. 

Poprawka 10
Artykuł 27 ustęp 2 a (nowy)

2a. Komisja rozpatrzy możliwość 
utworzenia na Morzu Bałtyckim obszaru 
pilotażowego dla celów przetestowania 
systemu indywidualnych kwot połowowych 
dorsza, celem rozwijania długoterminowego 
zrównoważonego systemu połowu dorsza. 
Możliwość ta zostanie rozpatrzona w 
ramach oceny niniejszego rozporządzenia, 
trzy lata po jego wejściu w życie. Wyniki 
oceny uwzględniane są przy sporządzaniu 
jakiegokolwiek nowego planu.

Uzasadnienie

System indywidualnych kwot połowowych(ITQ) okazał się skuteczny przy ochronie zasobów 
rybnych oraz zapewnia ich ciągłość. System ten przewiduje indywidualne prawa dla statków 
rybackich, udzielając każdemu z nich oddzielnych, rocznych kwot na połów poszczególnych 
gatunków ryb, na określonym obszarze. Całkowitą kwotę początkowo określa właściwy organ, 
a następnie ustala się go na wniosek organizacji rybackiej.  Wzmacnia to inicjatywę samych 
rybaków, aby chronić zasoby dorsza w sposób zrównoważony. 
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