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Przewodnik dotyczący realizacji obowiązku wyładunku 
przeznaczony dla sektora rybołówstwa w regionie Morza 

Bałtyckiego 

 

Przewodnik ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 r. do unijnych statków 

rybackich prowadzących rybołówstwo komercyjne na Morzu Bałtyckim. Został  

on  opracowany we współpracy z zaangażowanymi Państwami Członkowskimi  

w regionie Morza Bałtyckiego. Przewodnik będzie aktualizowany w miarę 

pojawiania się szczegółowych rozwiązań prawnych.  

 

 Co nowego? 
o Z dniem 1 stycznia 2015 r. wszedł w życie obowiązek wyładunku (OW) ryb 

złowionych w Morzu Bałtyckim1. Oznacza to, że połowy niżej wymienionych 
gatunków, które poprzednio były traktowane jako odrzuty, należy obecnie 
wyładować i odliczyć od dostępnych kwot połowowych. Obowiązek ten dotyczy 
zarówno ryb poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony (MCRS) 
oraz ryb złowionych po wykorzystaniu lub przy braku kwot połowowych. Niniejsza 
informacja ma na celu przybliżenie nowych obowiązków i powinna być 
traktowana wyłącznie jako przewodnik. Pomaga ona zrozumieć istotę 
nowych regulacji i ułatwić dostęp do nowych informacji. Nie jest ona materiałem 
wyczerpującym. Należy odnosić się do oryginalnych rozporządzeń. W momencie 
przyjęcia nowych regulacji konieczne będzie zaktualizowanie broszury.  

 

 Plan dotyczący odrzutów dla Morza Bałtyckiego  
o W związku z przedłużającymi się pracami nad wieloletnim planem zarządzania dla 

gatunków ryb Morza Bałtyckiego, przyjęto szczegółowy plan dotyczący odrzutów2, 
wspólny dla wszystkich Państw Członkowskich regionu. Plan określa przykładowo, 
które gatunki zostały objęte obowiązkiem wyładunku, które gatunki lub sektory 
rybołówstwa zostały wyłączone z obowiązku wyładunku oraz określa nowe 
minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony dorsza. 

 

 Gatunki objęte obowiązkiem wyładunku (OW) od dnia 1 stycznia 2015 r.  
o dorsz 
o śledź 
o szprot 
o łosoś 

Odnosi się do wszystkich podrejonów Morza Bałtyckiego. 
 

 Wymogi dotyczące dokumentacji  
o Od dnia 1 stycznia 2015 r. wszystkie gatunki regulowane kwotowo w regionie 

Morza Bałtyckiego, za wyjątkiem gładzicy (dla której OW obowiązywać będzie  
od 1 stycznia 2017 r.), muszą być, po złowieniu, zatrzymane na statku rybackim, 
zaraportowane (będą odliczone od kwoty połowowej danego gatunku),  
i wyładowywane. 
 

                                                        
1 Rozporządzenie (UE) Nr 1380/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady 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. 
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 1369/2014 z dnia 20 października 2014 r. ustanawiające plan w zakresie odrzutów na 
Morza Bałtyckiego. 
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 Wyłączone gatunki i narzędzia połowowe  
o Ze względu na wysoką przeżywalność, następujące gatunki i narzędzia połowowe 

zostały wyłączone z obowiązku wyładunku: 
 łososie złapane w pułapki sieciowe (FPO), pułapki koszowe (FPO), sieciowe 

klatki łowne (FYK) i pułapki stacjonarne odkryte (FPN); 
 dorsze złapane w pułapki sieciowe (FPO), pułapki koszowe (FPO), sieciowe 

klatki łowne (FYK) i pułapki stacjonarne odkryte (FPN). 
o  Złowienie i wypuszczenie ww. gatunków ryb musi być odnotowane w dzienniku 

połowowym, ale nie podlega odliczeniu od kwoty połowowej. 
 

 Wymogi dotyczące dokumentacji w podziale na poszczególne zaciągi  
o W celu uzyskania pełniejszych danych dotyczących dorsza oraz ułatwienia 

wdrożenie OW, Rada UE ustaliła obowiązek rejestracji połowów w dziennikach 
połowowych w podziale na poszczególne zaciągi. Rejestracja taka będzie wymagana 
we wszystkich sektorach rybołówstwa, w miarę możliwości, w 2015 r.  

 

 Minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony (MCRS) 
o Minimalny rozmiar wyładunkowy (MLS) został zastąpiony minimalnym 

rozmiarem odniesienia do celów ochrony (MCRS) w celu zapewnienia ochrony 
młodych (niedojrzałych) organizmów morskich. MCRS został również dostosowany 
do standardów rynkowych.  

o Od 1 stycznia 2015 r. nowy MCRS dla dorsza wynosi 35 cm (zmiana z 38 cm). 
Pozostałe MCRS pozostają niezmienione i wynoszą dla: 

 łososia w podrejonach (PR) 22-30 i 32: 60 cm, 
 łososia w PR 31: 50 cm,  
 flądry: 23 cm w PR 22-25; 21 cm w PR 26-28; 18 cm w PR 29-32, 
 troci: 40 cm w PR 22-25 oraz PR 29-32; 50 cm w PR 26-28, 
 gładzicy: 25 cm. 

 

 Planowane rozporządzenie “Omnibus”  
o W celu umożliwienia pełnego wdrożenia obowiązku wyładunkowego, trwają prace 

nad zmianą obowiązujących obecnie przepisów unijnych dotyczących środków 
technicznych i kontroli, a sprzecznych z realizacją obowiązku wyładunku.  
Przedmiotowe zmiany zostaną przyjęte rozporządzeniem unijnym tzw. “Omnibus”. 
O tym fakcie armatorzy statków rybackich zostaną poinformowani  
za pośrednictwem strony internetowej www.minrol.gov.pl  
 

 Postępowanie z niewymiarowymi rybami 
o Ryby niespełniające wymogów minimalnego rozmiaru odniesienia do celów 

ochrony (MCRS) i podlegające obowiązkowi wyładunku (OW) należy wyładować na 
ląd. Ryby te mogą być sprzedane z zachowaniem obowiązujących standardów 
rynkowych, ale nie do spożycia przez ludzi. 

o Ryby z gatunków objętych obowiązkiem wyładunku, gdy rozmiar osobników jest 
mniejszy od MCRS, mogą być przeznaczone tylko do celów innych niż spożycie 
przez ludzi, w tym na mączkę rybną, olej z ryb, karmę dla zwierząt domowych, 
dodatki do żywności, produkty farmaceutyczne i kosmetyki. 

o Ryb z gatunków nie objetych obowiązkiem wyładunku, w przypadku gdy rozmiar 
osobników jest mniejszy od MCRS, oraz ryb z gatunków chronionych, nie należy 
zatrzymywać na statku, lecz natychmiast uwolnić do morza, odnotowując 
informacje w dokumentach połowowych. 

 

 Sortowanie połowów na pokładzie - osobne przechowywanie  
o Sposób sortowania i przechowywania niechcianych połowów zostanie ustalony  

z chwilą przyjęcia rozporządzenia unijnego „ Omnibus”. Do czasu wejścia w życie 
nowych zasad obowiązują dotychczasowe zasady takie same jak dla ryb 

http://www.minrol.gov.pl/
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przeznaczonych na paszę czy olej rybny, czyli mają być one przechowywane 
schłodzone lub zamrożone w standardowych pojemnikach czy skrzyniach. 

 

 Ważenie połowów  
o Ten wymóg pozostaje niezmieniony, co oznacza brak zmian wynikających  

z wprowadzenia obowiązku wyładunku. 
 

 Wymogi dotyczące dziennika połowowego  
o Wprowadzenie zmian wymogów dotyczących dziennika połowowego jest 

konieczne, w związku z tym opracowywana jest obecnie propozycja zmian 
przepisów w tym zakresie. Zakres zmian będzie obejmował ułatwienie rejestracji 
gatunków objętych obowiązkiem wyładunku. 

 

 Wyładunek  
o  Niechciane połowy ryb z gatunków objętych OW należy zarejestrować, wyładować 

na ląd i zgłosić w deklaracji wyładunkowej. Z wyładowanymi połowami należy 
postępować zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi obrotu3. 

o W przypadku przyłowu ryb z gatunków objętych OW na obszarze, na którym został 
wyznaczony zakaz połowu tego gatunku (obszary zamknięte), połów taki musi być 
wyładowany i odliczony od kwoty danego gatunku. 

 

 Postępowanie z połowami, dla których przekroczony został dozwolony skład 
procentowy poszczególnych gatunków w połowie  

o Jeżeli dany gatunek ryby objęty jest obowiązkiem wyładunku to również  
w przypadku przekroczenia dozwolonego udziału procentowego danego gatunku  
w połowach, połów ten musi być wyładowany na ląd, a nie wyrzucony do morza.  
W takim przypadku należy posiadać kwotę połowową na dany gatunek w celu 
odliczenia tego składu połowu od kwoty połowowej. 

o W przypadku gdy armator nie posiada kwoty połowowej wystarczającej na pokrycie 
przekroczenia dozwolonego składu procentowego połowów, musi zapewnić taką 
kwotę połowową. 

o Obecne przepisy dotyczące rozmiarów oczka nadal obowiązują. 
o Złowione organizmy morskie gatunków nieobjętych obowiązkiem wyładunku, dla 

których dozwolony udział procentowy danego gatunku w połowach został 
przekroczony, powinny zostać wyrzucone do morza. Ma to również zastosowanie 
do osobników o niewystarczającej wielkości (poniżej MLS). Połów zwrócony do 
morza należy jednak oszacować i zarejestrować w dzienniku połowowym,  
z wyszczególnieniem gatunków i ilości (kg lub szt.). 

 

 Kwoty połowowe 
o Przed rozpoczęciem połowów na dowolnym obszarze zarządzania  

w ramach danego rejsu połowowego, kapitanowie statków rybackich 
powinni upewnić się, że posiadają kwoty na stada objęte limitami 
połowowymi, wystarczające na potrzeby spodziewanego połowu. 
  

 Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności 
o Niniejszy materiał ma na celu wyjaśnienie nowych obowiązków i powinien być traktowany wyłącznie 

jako przewodnik. Pomaga on zrozumieć istotę nowych regulacji i ułatwić dostęp do nowych 
informacji. Nie jest materiałem wyczerpującym, a z chwilą przyjmowania nowych regulacji  
i rozwiązań będzie podlegał aktualizacji. 

                                                        
3 Rozporządzenie (WE) Nr 1379/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia, 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji 
rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000. 


