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(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 404/2011 

z dnia 8 kwietnia 2011 r. 

ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 
ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów 

wspólnej polityki rybołówstwa 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 
20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system 
kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej 
polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 
847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 
768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 
388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 
1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 
i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 
1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 ( 1 ), w szczególności jego 
art. 6 ust. 5, art. 7 ust. 5, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 5, art. 14 
ust. 10, art. 15 ust. 9, art. 16 ust. 2, art. 21 ust. 7, art. 22 ust. 
7, art. 23 ust. 5, art. 24 ust. 8, art. 25 ust. 2, art. 32, art. 37 ust. 
4, art. 40 ust. 6, art. 55 ust. 5, art. 58 ust. 9, art. 60 ust. 7, art. 
61, art. 64 ust. 2, art. 72 ust. 5, art. 73 ust. 9, art. 74 ust. 6, art. 
75 ust. 2, art. 76 ust. 4, art. 78 ust. 2, art. 79 ust. 7, art. 92 ust. 
5, art. 103 ust. 8, art. 105 ust. 6, art. 106 ust. 4, art. 107 ust. 4, 
art. 111 ust. 3, art. 116 ust. 6, art. 117 ust. 4 oraz art. 118 
ust. 5, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu (WE) nr 1224/2009 (zwanym dalej 
„rozporządzeniem w sprawie kontroli”) przewidziano 
przyjęcie szczegółowych przepisów i środków w celu 
wykonania określonych przepisów wspomnianego 
rozporządzenia. 

(2) W celu zapewnienia spójnego stosowania powyższych 
szczegółowych przepisów należy ustanowić pewne defi
nicje. 

(3) W art. 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli prze
widziano, że statek rybacki UE może być wykorzysty
wany do komercyjnej eksploatacji żywych zasobów 
wodnych tylko pod warunkiem posiadania przez niego 
ważnej licencji połowowej. W art. 7 ust. 1 rozporzą
dzenia w sprawie kontroli przewidziano, że statek 
rybacki UE jest upoważniony do prowadzenia konkret
nego rodzaju działalności połowowej tylko wtedy, gdy 

jest ona wskazana na ważnym upoważnieniu do 
połowów. Należy ustanowić wspólne przepisy dotyczące 
wydawania takich licencji połowowych i upoważnień do 
połowów oraz zarządzania nimi, aby zapewnić wspólny 
standard dla zawartych w nich informacji. 

(4) W art. 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli prze
widziano, że kapitan statku rybackiego musi przestrzegać 
warunków i ograniczeń związanych z oznakowaniem 
i identyfikacją statków rybackich i ich narzędzi połowo
wych. Jako że takie warunki i ograniczenia mają zasto
sowanie do wód UE, należy ustanowić je na szczeblu 
Unii Europejskiej. 

(5) Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
kontroli państwa członkowskie stosują satelitarny system 
monitorowania statków w celu skutecznego monitoro
wania działalności połowowej swoich statków rybackich, 
gdziekolwiek te statki się znajdują, oraz działalności 
połowowej prowadzonej na wodach państw członkow
skich. Należy ustanowić na szczeblu Unii Europejskiej 
wspólne specyfikacje dla takiego systemu. Takie specyfi
kacje powinny w szczególności określać cechy satelitar
nych urządzeń lokacyjnych, szczegółowe kwestie doty
czące przekazywania danych o pozycji, a także przepisy 
dotyczące postępowania w przypadku awarii technicznej 
lub niedziałania satelitarnych urządzeń lokacyjnych. 

(6) W art. 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli 
przewidziano, że kapitanowie statków rybackich UE 
o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 10 metrów 
muszą prowadzić dziennik połowowy swoich operacji. 
Należy określić informacje, które muszą być wprowa
dzane do dzienników połowowych, oraz ich format. 

(7) W art. 14 ust. 7 rozporządzenia w sprawie kontroli 
przewidziano, że w celu przeliczenia wagi zatrzymanych 
lub przetworzonych ryb na wagę ryb w relacji pełnej 
kapitanowie statków rybackich UE muszą stosować 
współczynnik przeliczeniowy ustalony na szczeblu UE. 
Należy zatem ustanowić takie współczynniki przelicze
niowe.
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(8) W art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli 
przewidziano, że kapitanowie statków rybackich UE 
o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 12 metrów 
muszą zapisywać informacje wprowadzane do dziennika 
połowowego w formie elektronicznej. Należy ustanowić 
wymogi dotyczące elektronicznego wypełniania 
i przekazywania wspomnianych informacji oraz określić 
ich format. 

(9) W art. 21 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie kontroli przewidziano, że kapitanowie statków 
rybackich UE o długości całkowitej wynoszącej co 
najmniej 10 metrów muszą wypełniać i przedkładać 
deklaracje przeładunkowe i wyładunkowe. Należy okre 
ślić informacje, które muszą znajdować się na tych dekla
racjach, oraz szczegółowe zasady ich przedkładania. 

(10) W art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie kontroli przewidziano elektroniczne wypeł
nianie deklaracji przeładunkowych i wyładunkowych 
oraz ich przekazywanie w formie elektronicznej. Należy 
ustanowić wymogi dotyczące elektronicznego wypeł
niania i przekazywania wspomnianych danych oraz okre 
ślić ich format. 

(11) W art. 16 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie kontroli przewidziano, że każde państwo 
członkowskie musi monitorować na zasadzie kontroli 
wyrywkowej działalność statków rybackich, które nie 
podlegają wymogom wypełniania dziennika połowowego 
i deklaracji wyładunkowych. Aby zapewnić wspólne stan
dardy kontroli wyrywkowych, należy ustanowić odpo
wiednie przepisy szczegółowe na szczeblu Unii Europej
skiej. 

(12) W art. 37 rozporządzenia w sprawie kontroli przewi
dziano, że Komisja podejmuje konieczne działania 
naprawcze, jeżeli zakazała połowów z uwagi na domnie
mane wyczerpanie uprawnień do połowów przysługują
cych danemu państwu członkowskiemu, grupie państw 
członkowskich lub Unii Europejskiej, a okaże się, że 
państwo członkowskie w rzeczywistości nie wyczerpało 
swoich uprawnień do połowów. Należy przyjąć odpo
wiednie przepisy dotyczące ponownego rozdziału takich 
uprawnień do połowów, uwzględniające przypadki, 
w których całkowity dopuszczalny połów (TAC) dla UE 
jest dostępny lub niedostępny, lub w których z powodu 
corocznego ustanawiania uprawnień do połowów 
okoliczności nie pozwalają na taki ponowny rozdział. 

(13) W art. 39–41 rozporządzenia w sprawie kontroli prze
widziano przepisy, dzięki którym moc silników statków 
rybackich nie jest przekraczana. Należy ustanowić prze
pisy techniczne dotyczące odpowiedniej certyfikacji oraz 
kontroli, które należy prowadzić w tej dziedzinie. 

(14) W art. 55 rozporządzenia w sprawie kontroli przewi
dziano, że państwa członkowskie powinny dbać o to, 
aby połowy rekreacyjne były prowadzone w sposób 
zgodny z celami wspólnej polityki rybołówstwa Dla 
stad objętych planem odbudowy państwa członkowskie 
powinny zbierać dane dotyczące połowów odnoszące się 
do połowów rekreacyjnych. W przypadkach gdy takie 

połowy wywierają znaczący wpływ na zasoby, Rada 
może zadecydować o podjęciu konkretnych środków 
zarządzania. Należy ustanowić szczegółowe przepisy 
dotyczące opracowywania planów kontroli wyryw
kowych, aby umożliwić państwom członkowskim moni
torowanie połowów stad objętych planami odbudowy 
prowadzonych w ramach połowów rekreacyjnych ze 
statków tych państw na wodach podlegających ich suwe
renności lub jurysdykcji. 

(15) W celu ustanowienia kompleksowego systemu kontroli 
należy objąć nim cały łańcuch produkcji i wprowadzania 
do obrotu. W art. 58 rozporządzenia w sprawie kontroli 
przewidziano spójny system identyfikowalności, aby 
wszystkie partie produktów rybołówstwa i akwakultury 
były identyfikowalne na wszystkich etapach produkcji, 
przetwarzania i dystrybucji – od złowienia lub pozys
kania do etapu sprzedaży detalicznej. Należy ustanowić 
wspólne przepisy dotyczące procedur identyfikacji 
danego produktu. 

(16) W art. 60 rozporządzenia w sprawie kontroli przewi
dziano, że wszystkie produkty rybołówstwa muszą być 
ważone z wykorzystaniem systemów zatwierdzonych 
przez właściwe organy, chyba że przyjęły one plan 
kontroli wyrywkowych zatwierdzony przez Komisję. 
Należy ustanowić wspólne przepisy obowiązujące we 
wszystkich państwach członkowskich dotyczące ważenia 
świeżych i mrożonych produktów rybołówstwa, jak 
również ważenia przeładowywanych produktów rybo 
łówstwa oraz ważenia produktów rybołówstwa po prze
wiezieniu z miejsca wyładunku. 

(17) W art. 61 rozporządzenia w sprawie kontroli przewi
dziano możliwość ważenia produktów rybołówstwa po 
przewiezieniu z miejsca wyładunku pod warunkiem, że 
państwo członkowskie przyjęło plan kontroli lub – jeżeli 
produkty rybołówstwa są przewożone do innego 
państwa członkowskiego – że zainteresowane państwo 
członkowskie przyjęło wspólny program kontroli, przy 
czym zarówno plan jak i program został zatwierdzony 
przez Komisję i opracowany zgodnie z metodami opar
tymi na ryzyku przyjętymi przez Komisję. Należy określić 
wspomniane metody oparte na ryzyku. 

(18) Połowy śledzia, makreli i ostroboka mają specyficzny 
charakter. Z tego względu należy ustanowić przepisy 
szczególne dotyczące ważenia i związanych z nim 
kwestii, aby uwzględnić ten specyficzny charakter. 

(19) W art. 64 rozporządzenia w sprawie kontroli przewi
dziano przyjęcie szczegółowych przepisów dotyczących 
treści dokumentów sprzedaży. W niniejszym rozporzą
dzeniu należy uwzględnić takie przepisy. 

(20) W art. 71 oraz 72 rozporządzenia w sprawie kontroli 
przewidziano, że państwa członkowskie sprawują nadzór 
na wodach UE i podejmują konieczne środki, jeżeli infor
macje uzyskane w wyniku obserwacji nie są zgodne 
z informacjami, którymi dysponuje państwo członkow
skie. Należy ustanowić wspólne przepisy dotyczące treści 
sprawozdania z nadzoru oraz sposobu jego przekazy
wania.
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(21) W art. 73 rozporządzenia w sprawie kontroli przewi
dziano możliwość ustanawiania przez Radę programów 
obecności obserwatorów kontroli oraz określono ogólny 
profil i zadania obserwatorów kontroli na statkach rybac
kich. Należy zatem opracować przepisy szczegółowe 
dotyczące rozmieszczania i obowiązków obserwatorów 
kontroli. 

(22) Zgodnie z tytułem VII rozdział I rozporządzenia 
w sprawie kontroli należy ustanowić przepisy dotyczące 
przeprowadzania inspekcji w celu wsparcia znormalizo
wanego podejścia do działań kontrolnych prowadzonych 
przez państwa członkowskie. Należy ustanowić zasady 
postępowania urzędników odpowiedzialnych za 
inspekcje oraz określić obowiązki państw członkowskich 
dotyczące postępowania ich urzędników, których 
upoważniono do przeprowadzania takich inspekcji. 
Jednocześnie należy uściślić obowiązki operatorów 
podczas inspekcji. Należy również ustanowić wspólne 
zasady dotyczące procedur inspekcji na morzu, 
w porcie, podczas transportu i na targowiskach, a także 
dotyczące sprawozdań z inspekcji oraz ich przekazy
wania. 

(23) W art. 79 rozporządzenia w sprawie kontroli przewi
dziano, że inspektorzy unijni mogą przeprowadzać 
inspekcje na wodach UE i na statkach rybackich UE 
poza wodami UE. Należy opracować przepisy dotyczące 
mianowania inspektorów unijnych, ich zadań 
i obowiązków, a także rodzaju działań następczych, 
które należy podjąć w związku z ich sprawozdaniami. 

(24) W art. 92 rozporządzenia w sprawie kontroli przewi
dziano ustanowienie systemu punktów za poważne naru
szenia przepisów, co ma na celu zapewnienie przestrze
gania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa oraz 
równych warunków konkurencji na wszystkich wodach 
UE. Aby zrealizować ten cel, należy ustanowić wspólne 
przepisy na szczeblu Unii Europejskiej dotyczące stoso
wania takiego systemu punktów, w tym wykaz punktów, 
które należy przyznać za każde poważne naruszenie 
przepisów. 

(25) Zgodnie z art. 5 ust. 6 oraz art. 103 rozporządzenia 
w sprawie kontroli pomoc finansowa w ramach rozpo
rządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybac
kiego ( 1 ) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 
z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiającego wspólnotowe 
środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki 
rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza ( 2 ) jest 
uzależniona od wypełniania przez państwa członkowskie 
obowiązków w dziedzinie ochrony zasobów rybołów
stwa i kontroli, jako że Komisja może zawiesić 
i anulować taką pomoc finansową w określonych warun
kach. Należy ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące 
stosowania powyższych środków. 

(26) W art. 107 rozporządzenia w sprawie kontroli przewi
dziano, że Komisja dokonuje odliczeń z kwot, jeżeli 
państwa członkowskie nie przestrzegają przepisów doty
czących stad objętych planami wieloletnimi, z czego 
może wynikać poważne zagrożenie dla ochrony tych 
stad. Należy zatem opracować przepisy dotyczące wiel

kości odliczenia, uwzględniając charakter nieprzestrze
gania przepisów, zakres jego skutków, a także stopień 
zagrożenia zasobów. 

(27) W tytule XII rozdział I rozporządzenia w sprawie 
kontroli ustanowiono przepisy dotyczące traktowania 
danych rejestrowanych do celu wspomnianego rozporzą
dzenia, w tym obowiązku państw członkowskich, który 
polega na utworzeniu komputerowej bazy danych 
i systemu zatwierdzania, a także przepisy dotyczące 
dostępu do takich danych i ich wymiany. Należy usta
nowić wspólne przepisy dotyczące procedur przetwa
rzania takich danych i zapewniania Komisji dostępu do 
nich oraz określić wymogi w zakresie wymiany danych. 

(28) Artykuł 110 rozporządzenia w sprawie kontroli dotyczy 
zdalnego dostępu Komisji lub wyznaczonego przez nią 
organu do plików komputerowych zawierających dane 
zarejestrowane przez ośrodki monitorowania rybołów
stwa w państwach członkowskich. Aby zapewnić taki 
dostęp, należy ustanowić przejrzyste przepisy dotyczące 
warunków i procedur, których należy przestrzegać. 

(29) W art. 114–116 rozporządzenia w sprawie kontroli 
przewidziano, że państwa członkowskie muszą utworzyć 
oficjalne strony internetowe. Aby zapewnić taką samą 
dostępność tych stron we wszystkich państwach człon
kowskich, należy ustanowić na szczeblu UE przepisy 
dotyczące tych stron internetowych. 

(30) Zgodnie z art. 117 rozporządzenia w sprawie kontroli 
ustanawia się system wzajemnej pomocy, aby zapewnić 
współpracę administracyjną między państwami człon
kowskimi oraz Komisją. Taka współpraca administra
cyjna jest niezbędna, aby zapewnić równe warunki 
konkurencji w UE oraz odpowiednio wykrywać i karać 
nielegalne działania. Należy zatem opracować przepisy 
dotyczące systematycznej wymiany informacji inicjo
wanej na żądanie lub spontanicznie oraz przepisy prze
widujące możliwość wnioskowania o środki egzekucyjne 
i o powiadomienie administracyjne przez inne państwo 
członkowskie. 

(31) Kwestię ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych przez państwa 
członkowskie reguluje dyrektywa 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwa
rzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych 
danych ( 3 ). Kwestie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych przez Komisję 
reguluje rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. 
o ochronie osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje 
i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich 
danych ( 4 ), w szczególności w odniesieniu do wymogów 
dotyczących poufności i bezpieczeństwa przetwarzania 
danych, przekazywania danych osobowych z krajowych 
systemów państw członkowskich na rzecz Komisji, legal
ności przetwarzania danych i prawa osób, których dane 
te dotyczą, do informacji na temat ich danych osobo
wych, dostępu do nich i do ich sprostowywania.
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(32) Aby ułatwić wdrażanie systemu kontroli rybołówstwa, 
szczegółowe przepisy należy ująć w jednym rozporzą
dzeniu. Należy zatem uchylić następujące rozporządzenia 
Komisji: 

— rozporządzenie (EWG) nr 2807/83 ( 1 ) ustanawiające 
szczegółowe zasady zapisu informacji dotyczących 
połowów dokonywanych przez państwa członkow
skie, 

— rozporządzenie (EWG) nr 3561/85 ( 2 ) dotyczące 
informacji o inspekcjach działalności połowowej 
przeprowadzanych przez krajowe organy kontroli, 

— rozporządzenie (EWG) nr 493/87 ( 3 ) ustanawiające 
szczegółowe zasady naprawienia szkody spowodo
wanej wstrzymaniem niektórych połowów, 

— rozporządzenie (EWG) nr 1381/87 ( 4 ) ustanawiające 
szczegółowe zasady dotyczące oznakowania 
i dokumentacji statków rybackich, 

— rozporządzenie (EWG) nr 1382/87 ( 5 ) ustanawiające 
szczegółowe zasady dotyczące inspekcji statków 
rybackich, 

— rozporządzenie (WE) nr 2943/95 ( 6 ) ustalające szcze
gółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1627/94 ustanawiającego ogólne przepisy doty
czące specjalnych zezwoleń połowowych, 

— rozporządzenie (WE) nr 1449/98 ( 7 ) ustanawiające 
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2847/93 w odniesieniu do raportów 
połowowych, 

— rozporządzenie (WE) nr 356/2005 ( 8 ) określające 
szczegółowe zasady oznakowania i identyfikacji bier
nego sprzętu połowowego i włoków ramowych, 

— rozporządzenie (WE) nr 2244/2003 ( 9 ) ustanawiające 
szczegółowe przepisy dotyczące satelitarnych 
systemów monitorowania statków, 

— rozporządzenie (WE) nr 1281/2005 ( 10 ) w sprawie 
zarządzania licencjami połowowymi oraz minimum 
informacji, jakie mają być w nich zawarte, 

— rozporządzenie (WE) nr 1042/2006 ( 11 ) ustanawia
jące szczegółowe zasady wykonania art. 28 ust. 3 
i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w 
sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji 
zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki 
rybołówstwa, 

— rozporządzenie (WE) nr 1542/2007 ( 12 ) w sprawie 
procedur wyładunku i ważenia śledzia, makreli oraz 
ostroboka, 

— rozporządzenie (WE) nr 1077/2008 ( 13 ) ustanawia
jące szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej 
rejestracji i raportowania działalności połowowej 
oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1566/2007, oraz 

— rozporządzenie (WE) nr 409/2009 ( 14 ) ustalające 
wspólnotowe współczynniki przeliczeniowe i kody 
postaci stosowane do przeliczania masy ryb przetwo
rzonych na masę ryb w relacji pełnej oraz zmienia
jące rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2807/83. 

(33) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołów
stwa i Akwakultury, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

TYTUŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE 

ZAKRES 

Artykuł 1 

Przedmiot 

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się szczegółowe prze
pisy dotyczące stosowania systemu kontroli Unii Europejskiej 
ustanowionego rozporządzeniem w sprawie kontroli. 

Artykuł 2 

Definicje 

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące 
definicje: 

1) „statek rybacki UE” oznacza statek w rozumieniu art. 3 lit. 
d) rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 ( 15 ); 

2) „wody UE” oznaczają wody zdefiniowane w art. 3 lit. a) 
rozporządzenia (WE) nr 2371/2002; 

3) „właściciel licencji połowowej” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną, której wydano licencję połowową, o której mowa 
w art. 6 rozporządzenia w sprawie kontroli;

PL L 112/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.4.2011 

( 1 ) Dz.U. L 276 z 10.10.1983, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 339 z 18.12.1985, s. 29. 
( 3 ) Dz.U. L 50 z 19.2.1987, s. 13. 
( 4 ) Dz.U. L 132 z 21.5.1987, s. 9. 
( 5 ) Dz.U. L 132 z 21.5.1987, s. 11. 
( 6 ) Dz.U. L 308 z 21.12.1995, s. 15. 
( 7 ) Dz.U. L 192 z 8.7.1998, s. 4. 
( 8 ) Dz.U. L 56 z 2.3.2005, s. 8. 
( 9 ) Dz.U. L 333 z 20.12.2003, s. 17. 

( 10 ) Dz.U. L 203 z 4.8.2005, s. 3. 
( 11 ) Dz.U. L 187 z 8.7.2006, s. 14. 

( 12 ) Dz.U. L 337 z 21.12.2007, s. 56. 
( 13 ) Dz.U. L 295 z 4.11.2008, s. 3. 
( 14 ) Dz.U. L 123 z 19.5.2009, s. 78. 
( 15 ) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.



4) „inspektorzy unijni” oznaczają inspektorów, o których 
mowa w art. 4 ust. 7 rozporządzenia w sprawie kontroli; 

5) „urządzenie do sztucznej koncentracji ryb” oznacza każde 
pływające na powierzchni wody lub zakotwiczone urzą
dzenie służące do wabienia ryb; 

6) „narzędzie bierne” oznacza każde narzędzie połowowe, 
które nie wymaga czynnego ruchu podczas prowadzenia 
połowu, w tym: 

a) sieci skrzelowe, sieci oplatające, drygawice, pułapki 
sieciowe; 

b) pławnice oraz drygawice dryfujące, z których wszystkie 
mogą być wyposażone w osprzęt kotwiczący, uspław
niający i nawigacyjny; 

c) takle, liny i narzędzia pułapkowe; 

7) „włok rozprzowy” oznacza dowolny włok holowany, 
w którym rozprze lub podobne urządzenie utrzymuje 
rozwarcie wlotu sieci, niezależnie od tego, czy rozwarcie 
jest wspierane podczas ciągnięcia po dnie morza; 

8) „system monitorowania statków” (VMS), o którym mowa 
w art. 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli, oznacza 
satelitarny system monitorowania statków rybackich regu
larnie przekazujący organom do spraw rybołówstwa dane 
o pozycji, kursie i prędkości statków; 

9) „satelitarne urządzenie lokacyjne”, o którym mowa w art. 4 
ust. 12 rozporządzenia w sprawie kontroli, oznacza urzą
dzenie zainstalowane na statku rybackim, które automa
tycznie przekazuje dane o pozycji i inne związane z tym 
dane do ośrodka monitorowania rybołówstwa zgodnie 
z wymogami prawnymi oraz umożliwia wykrycie 
i identyfikację statku rybackiego o każdej porze; 

10) „rejs połowowy” oznacza każdy rejs statku rybackiego, 
podczas którego prowadzone są działania połowowe 
i który zaczyna się w chwili opuszczenia portu przez statek 
rybacki i kończy się w momencie jego przybycia do portu; 

11) „operacja połowowa” oznacza wszelkie działania związane 
z poszukiwaniem ryb, wydawaniem, holowaniem 
i wybieraniem narzędzi czynnych, wystawianiem, pozosta
waniem w wodzie, wybieraniem lub przestawianiem 
narzędzi biernych oraz usuwaniem jakiegokolwiek połowu 
z narzędzia połowowego czy sieci do przechowywania lub 
przemieszczaniem z sadza wykorzystywanego 
w transporcie do sadzów, w których odbywa się tucz 
i hodowla; 

12) „elektroniczny dziennik połowowy” oznacza komputerowy 
zapis informacji dotyczących operacji połowowych, prowa

dzony przez kapitana statku rybackiego i przekazywany 
organom państwa członkowskiego; 

13) „postać produktu” oznacza opis przetworzonej formy 
produktu rybołówstwa lub jego części zgodnie z kodami 
i opisami w załączniku I; 

14) „Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa” oznacza 
agencję, o której mowa w art. 1 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 768/2005 ( 1 ); 

15) „obserwacja” oznacza każde stwierdzenie obecności statku 
rybackiego przez dowolny właściwy organ państwa człon
kowskiego; 

16) „wrażliwe informacje handlowe” oznaczają informacje, 
których ujawnienie może naruszyć interesy handlowe 
operatora; 

17) „komputerowy system zatwierdzania” oznacza system 
sprawdzający, czy wszystkie dane zapisywane w bazach 
danych państw członkowskich są dokładne, pełne 
i przesłane w terminie; 

18) „usługa sieciowa” oznacza niezależny element oprogramo
wania służący do interoperacyjnej interakcji między maszy
nami w ramach sieci. 

TYTUŁ II 

OGÓLNE WARUNKI DOSTĘPU DO WÓD I ZASOBÓW 

ROZDZIAŁ I 

Licencje połowowe 

Artykuł 3 

Wydawanie licencji połowowych i zarządzanie nimi 

1. Licencja połowowa, o której mowa w art. 6 rozporzą
dzenia w sprawie kontroli, jest ważna wyłącznie dla jednego 
statku rybackiego UE. 

2. Państwa członkowskie wydają i cofają licencje połowowe, 
o których mowa w art. 6 rozporządzenia w sprawie kontroli, 
oraz zarządzają nimi w odniesieniu do swoich statków rybac
kich zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 

3. Licencje połowowe, o których mowa w art. 6 rozporzą
dzenia w sprawie kontroli, zawierają co najmniej informacje 
określone w załączniku II. 

4. Licencje połowowe wydane zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1281/2005 uważa się za licencje połowowe wydane 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, jeżeli zawierają mini
malną ilość informacji wymaganych w ust. 3 niniejszego arty
kułu.
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5. Licencja połowowa jest ważna wyłącznie, jeżeli warunki, 
na podstawie których ją wydano, są nadal spełniane. 

6. Jeżeli licencję połowową tymczasowo zawieszono lub 
cofnięto na stałe, organy państwa członkowskiego bandery 
bezzwłocznie informują właściciela licencji połowowej. 

7. Zdolność całkowita odpowiadająca wydanym przez 
państwo członkowskie licencjom połowowym, wyrażona 
w GT lub w kW, w żadnym momencie nie jest większa niż 
maksymalny poziom zdolności ustanowiony dla tego państwa 
członkowskiego zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia (WE) nr 
2371/2002 oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
1438/2003 ( 1 ), rozporządzeniem Rady (WE) nr 639/2004 ( 2 ) 
i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2104/2004 ( 3 ). 

ROZDZIAŁ II 

Upoważnienia do połowów 

Artykuł 4 

Upoważnienia do połowów 

1. Upoważnienie do połowów, o którym mowa w art. 7 
rozporządzenia w sprawie kontroli, jest ważne wyłącznie dla 
jednego statku rybackiego UE. 

2. Upoważnienia do połowów, o których mowa w art. 7 
rozporządzenia w sprawie kontroli, zawierają co najmniej infor
macje określone w załączniku III. Państwo członkowskie 
bandery dopilnowuje, aby informacje zawarte w upoważnieniu 
do połowów były dokładne i zgodne z przepisami wspólnej 
polityki rybołówstwa. 

3. Specjalne zezwolenia połowowe wydane zgodnie 
z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1627/94 ( 4 ) uważa się za 
upoważnienia do połowów wydane zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, jeżeli zawierają minimalną ilość informacji 
wymaganych w ust. 2 niniejszego artykułu. 

4. Upoważnienie do połowów, o którym mowa w ust. 2, 
oraz licencja połowowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 niniej
szego rozporządzenia, mogą być zawarte w tym samym doku
mencie. 

5. Nie naruszając przepisów szczególnych, statki rybackie UE 
o długości całkowitej poniżej 10 metrów, które poławiają 
wyłącznie w wodach terytorialnych swoich państw członkow
skich bandery, są wyłączone z obowiązku posiadania upoważ
nienia do połowów. 

6. Stosuje się odpowiednio art. 3 ust. 2 i 5 niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 5 

Wykaz upoważnień do połowów 

1. Nie naruszając przepisów szczególnych, po uruchomieniu 
stron internetowych, o których mowa w art. 114 rozporzą

dzenia w sprawie kontroli, i nie później niż dnia 1 stycznia 
2012 r. państwa członkowskie udostępniają w zabezpieczonej 
części swoich oficjalnych stron internetowych wykaz statków 
rybackich, które otrzymały upoważnienia do połowów, 
o których mowa w art. 7 rozporządzenia w sprawie kontroli, 
zanim te upoważnienia do połowów staną się ważne. Państwa 
członkowskie aktualizują swoje wykazy w przypadku wszelkich 
zmian, zanim wejdą one w życie. 

2. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 
2011 r. państwa członkowskie udostępniają Komisji na jej 
prośbę wykaz statków rybackich, które otrzymały upoważnienia 
do połowów na 2011 r. Państwa członkowskie informują 
Komisję o wszelkich zmianach w wykazie zanim wejdą one 
w życie. 

ROZDZIAŁ III 

Oznakowanie i identyfikacja statków rybackich UE oraz ich 
narzędzi 

S e k c j a 1 

O z n a k o w a n i e i i d e n t y f i k a c j a s t a t k ó w 
r y b a c k i c h 

Artykuł 6 

Oznakowanie statków rybackich 

Statek rybacki UE oznakowuje się w następujący sposób: 

a) litera(-y) portu lub okręgu, w którym statek rybacki UE jest 
zarejestrowany, i numer(-y) rejestracyjny(-e) są namalowane 
lub umieszczone z obydwu stron dziobu statku możliwie jak 
najwyżej nad poziomem wody w taki sposób, aby były 
dobrze widoczne z morza i z powietrza, w kolorach 
kontrastujących z tłem, na którym są namalowane; 

b) w przypadku statków rybackich UE o długości całkowitej 
powyżej 10 metrów i do 17 metrów wysokość liter i cyfr 
musi wynosić co najmniej 25 centymetrów przy grubości 
linii wynoszącej co najmniej 4 centymetry. W przypadku 
statków rybackich UE, których długość całkowita wynosi 
co najmniej 17 metrów, wysokość liter i cyfr nie może 
być mniejsza niż 45 centymetrów przy grubości linii wyno
szącej co najmniej 6 centymetrów; 

c) państwo członkowskie bandery może nałożyć wymóg, aby 
międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy (IRCS) lub 
oznaka rybacka były namalowane na dachu sterówki 
w taki sposób, aby były dobrze widoczne z powietrza, 
w kolorze kontrastującym z tłem, na którym są namalo
wane; 

d) kolory kontrastujące to biały i czarny; 

e) oznaka rybacka namalowana lub umieszczona na kadłubie 
statku rybackiego UE nie jest usuwalna, zamazywana, zmie
niana, nieczytelna, przykrywana ani zasłaniana.
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Artykuł 7 

Dokumenty przechowywane na statku rybackim UE 

1. Kapitan statku rybackiego UE o długości całkowitej wyno
szącej co najmniej 10 metrów przechowuje dokumenty wydane 
przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym 
statek jest zarejestrowany, zawierające przynajmniej następujące 
elementy dotyczące statku: 

a) nazwę, jeżeli została nadana; 

b) litery portu lub okręgu, w którym statek jest zarejestrowany, 
i numer(-y) rejestracyjny(-e); 

c) międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy, jeżeli został 
nadany; 

d) imię i nazwisko oraz adres właściciela(-i) i w odpowiednim 
przypadku osoby (osób) czarterującej(-ych); 

e) długość całkowitą, moc silnika napędowego, pojemność 
brutto oraz – w przypadku statków rybackich UE, które 
wprowadzono do użytku po dniu 1 stycznia 1987 r. – 
datę wprowadzenia do użytku. 

2. Na statkach rybackich UE o długości całkowitej wyno
szącej co najmniej 17 metrów i posiadających ładownie prze
znaczone do przechowywania produktów rybołówstwa kapitan 
przechowuje dokładne plany z opisem ładowni przeznaczonych 
do przechowywania produktów rybołówstwa, włącznie ze 
wskazaniem wszystkich możliwości dostępu do nich oraz ich 
pojemności magazynowej w metrach sześciennych. 

3. Kapitan statku UE posiadającego zbiorniki ze schłodzoną 
wodą morską przechowuje aktualny dokument określający 
wymiary tych zbiorników w metrach sześciennych zaokrąglane 
do 10 cm. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, są poświad
czane przez właściwy organ państwa członkowskiego bandery. 
Wszelkie zmiany danych zawartych w dokumentach, o których 
mowa w ust. 1 i 3, są poświadczane przez właściwy organ 
państwa członkowskiego bandery. 

5. Dokumenty, o których mowa w niniejszym artykule, są 
okazywane w celu kontroli i inspekcji na wniosek urzędników. 

S e k c j a 2 

O z n a k o w a n i e i i d e n t y f i k a c j a n a r z ę d z i 
p o ł o w o w y c h i j e d n o s t e k 

Artykuł 8 

Oznakowanie jednostek oraz urządzeń do sztucznej 
koncentracji ryb 

Wszystkie jednostki znajdujące się na statkach rybackich UE 
oraz urządzenia do sztucznej koncentracji ryb są oznakowane 
oznakami rybackimi statków rybackich UE, które je wykorzys
tują. 

Artykuł 9 

Przepisy ogólne dotyczące narzędzi biernych oraz 
włoków rozprzowych 

1. Przepisy zawarte w art. 9–12 niniejszego rozporządzenia 
mają zastosowanie do statków rybackich UE, które prowadzą 
połowy we wszystkich wodach UE, a przepisy zawarte w art. 
13–17 niniejszego rozporządzenia – do wód UE leżących 
w odległości większej niż 12 mil morskich, mierząc od linii 
podstawowych nadbrzeżnych państw członkowskich. 

2. Na wodach UE, o których mowa w ust. 1, zakazuje się 
prowadzenia działań połowowych przy użyciu narzędzi bier
nych, boi i włoków rozprzowych, które nie są oznakowane 
i których nie można zidentyfikować zgodnie z przepisami art. 
10–17 niniejszego rozporządzenia. 

3. Na wodach UE, o których mowa w ust. 1, zakazuje się 
posiadania na statku 

a) rozprzy włoka rozprzowego, których nie oznakowano 
oznaką rybacką zgodnie z art. 10 niniejszego rozporzą
dzenia; 

b) narzędzi biernych, na których nie umieszczono tabliczek 
zgodnie z art. 11 ust. 2 niniejszego rozporządzenia; 

c) boi, które nie są oznakowane zgodnie z art. 13 ust. 2 niniej
szego rozporządzenia. 

Artykuł 10 

Przepisy dotyczące włoków rozprzowych 

Kapitan statku rybackiego UE lub jego przedstawiciel dopilno
wuje, aby każdy zmontowany włok rozprzowy znajdujący się 
na pokładzie lub wykorzystywany do połowów był wyraźnie 
oznakowany oznaką rybacką tego statku rybackiego, umiesz
czoną na rozprzu każdego zestawu włoka rozprzowego. 

Artykuł 11 

Przepisy dotyczące narzędzi biernych 

1. Kapitan statku rybackiego UE lub jego przedstawiciel 
dopilnowuje, aby każde narzędzie bierne znajdujące się na 
statku lub wykorzystywane do połowów było wyraźnie ozna
kowane i identyfikowalne zgodnie z przepisami niniejszego 
artykułu. 

2. Na każdym narzędziu biernym wykorzystywanym do 
połowów umieszcza się w trwały sposób oznakę rybacką 
widniejącą na kadłubie statku rybackiego, do którego należy: 

a) w przypadku sieci – w formie tabliczki przymocowanej do 
najwyższego rzędu oczek; 

b) w przypadku lin i takli – w formie tabliczki w miejscu 
połączenia z boją kotwiczną;
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c) w przypadku narzędzi pułapkowych – w formie tabliczki 
przymocowanej do podbory; 

d) w przypadku narzędzia biernego o długości przekraczającej 
jedną milę morską – w formie tabliczek przymocowanych 
zgodnie z lit. a), b) oraz c) w regularnych odstępach nie 
dłuższych niż jedna mila morska, tak aby każda część narzę
dzia biernego o długości przekraczającej jedną milę morską 
była oznakowana. 

Artykuł 12 

Przepisy dotyczące tabliczek 

1. Każda tabliczka jest: 

a) wykonane z materiału o dużej trwałości; 

b) solidnie przymocowana do narzędzia; 

c) szeroka na co najmniej 65 milimetrów; 

d) długa na co najmniej 75 milimetrów. 

2. Tabliczka jest przymocowana na stałe i nie jest zamazy
wana, zmieniana, nieczytelna, przykrywana ani zasłaniana. 

Artykuł 13 

Przepisy dotyczące boi 

1. Kapitan statku rybackiego UE lub jego przedstawiciel 
dopilnowuje, aby dwie końcowe boje znakowe oraz pośrednie 
boje znakowe, wyposażone zgodnie z załącznikiem IV, były 
przymocowane do każdego narzędzia biernego wykorzystywa
nego do połowów i rozmieszczone zgodnie z przepisami niniej
szej sekcji. 

2. Każda końcowa boja znakowa i pośrednia boja znakowa 
jest trwale oznakowana oznaką rybacką widniejącą na kadłubie 
statku rybackiego UE, do którego należy i który rozmieszczał 
takie boje, w następujący sposób: 

a) litery i cyfry są umieszczone jak najwyżej nad poziomem 
wody, tak aby były wyraźnie widoczne; 

b) litery i cyfry kontrastują kolorem z tłem, na którym są 
umieszczone. 

3. Litery i cyfry umieszczone na boi znakowej nie są zama
zywane, zmieniane ani nieczytelne. 

Artykuł 14 

Przepisy dotyczące linek 

1. Linki łączące boje z narzędziem biernym są wykonane 
z materiału samotonącego lub są obciążone. 

2. Linki łączące końcowe boje znakowe z narzędziem 
biernym są przymocowane do końców tego narzędzia. 

Artykuł 15 

Przepisy dotyczące końcowych boi znakowych 

1. Końcowe boje znakowe są rozmieszczane w taki sposób, 
aby w każdej chwili możliwe było ustalenie położenia każdego 
końca narzędzia. 

2. Wysokość masztu każdej końcowej boi znakowej wynosi 
co najmniej 1 metr nad poziomem wody, mierząc od górnej 
krawędzi boi do dolnej krawędzi najniżej położonej chorą
giewki. 

3. Końcowe boje znakowe są kolorowe, ale nie mogą być 
czerwone ani zielone. 

4. Każda końcowa boja znakowa jest wyposażona w: 

a) jedną chorągiewkę prostokątną lub dwie chorągiewki prosto
kątne; jeżeli na tej samej boi wymagane są dwie chorągiewki, 
to odległość pomiędzy nimi wynosi co najmniej 20 centy
metrów; chorągiewki wskazujące krańce tego samego narzę
dzia są takiego samego koloru, przy czym nie może to być 
kolor biały, i mają taką samą wielkość; 

b) jedną latarnię, emitującą jeden błysk światła koloru żółtego 
co pięć sekund (F1 Y 5s) i widoczną z odległości co najmniej 
dwóch mil morskich, lub dwie takie latarnie. 

5. Każda końcowa boja znakowa może obejmować znak 
topowy umieszczony na czubku boi, na którym umieszczono 
jeden pas taśmy odblaskowej o kolorze innym niż czerwony 
i zielony oraz o szerokości nie mniejszej niż 6 centymetrów lub 
dwa takie pasy. 

Artykuł 16 

Przepisy dotyczące mocowania końcowych boi 
znakowych 

1. Końcowe boje znakowe są mocowane do narzędzia bier
nego w następujący sposób: 

a) boja w sektorze zachodnim (rozumianym jako połowa 
okręgu kompasowego od południa przez zachód do północy 
włącznie) jest wyposażona w dwie chorągiewki, dwa pasy 
taśmy odblaskowej, dwie latarnie oraz tabliczkę zgodną 
z art. 12 niniejszego rozporządzenia; 

b) boja w sektorze wschodnim (rozumianym jako połowa 
okręgu kompasowego od północy przez wschód do połu
dnia włącznie) jest wyposażona w jedną chorągiewkę, jeden 
pas taśmy odblaskowej, jedną latarnię oraz tabliczkę zgodną 
z art. 12 niniejszego rozporządzenia. 

2. Tabliczka zawiera informacje określone w art. 13 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia.
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Artykuł 17 

Pośrednie boje znakowe 

1. Do narzędzia biernego o długości przekraczającej pięć mil 
morskich mocuje się pośrednie boje znakowe w następujący 
sposób: 

a) pośrednie boje znakowe rozmieszczane są w odstępach nie 
dłuższych niż pięć mil morskich, tak aby każda część narzę
dzia biernego o długości przekraczającej pięć mil morskich 
była oznakowana; 

b) pośrednie boje znakowe są wyposażone w latarnię, emitującą 
jeden błysk światła koloru żółtego co pięć sekund (F1 Y 5s) 
i widoczną z odległości co najmniej dwóch mil morskich. 
Pośrednie boje znakowe mają takie same cechy jak końcowe 
boje znakowe w sektorze wschodnim, z wyjątkiem tego, że 
chorągiewka jest biała. 

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 na Morzu Bałtyckim do 
narzędzia biernego o długości przekraczającej jedną milę 
morską przymocowuje się pośrednie boje znakowe. Pośrednie 
boje znakowe rozmieszczane są w odstępach nie dłuższych niż 
jedna mila morska, tak aby każda część narzędzia biernego 
o długości przekraczającej jedną milę morską była oznakowana. 

Pośrednie boje znakowe mają takie same cechy jak końcowe 
boje znakowe w sektorze wschodnim, z następującymi wyjąt
kami: 

a) chorągiewki są białe; 

b) co piąta pośrednia boja znakowa jest wyposażona 
w reflektor radarowy wysyłający echo o zasięgu co najmniej 
dwóch mil morskich. 

ROZDZIAŁ IV 

System monitorowania statków 

Artykuł 18 

Wymóg dotyczący instalacji satelitarnych urządzeń 
lokacyjnych na statkach rybackich UE 

1. Nie naruszając przepisów art. 25 ust. 3 niniejszego rozpo
rządzenia, statek rybacki UE objęty VMS nie może opuścić 
portu bez zainstalowanego na nim sprawnie działającego sate
litarnego urządzenia lokacyjnego. 

2. Jeżeli statek rybacki UE przebywa w porcie, satelitarne 
urządzenie lokacyjne może być wyłączone tylko wtedy, gdy: 

a) przesłano uprzednie powiadomienie do ośrodka monitoro
wania rybołówstwa (FMC) państwa członkowskiego bandery 
oraz do FMC nadbrzeżnego państwa członkowskiego; oraz 

b) następny raport wykaże, iż statek rybacki UE nie zmienił 
swojej pozycji w stosunku do poprzedniego raportu. 

Właściwe organy państwa członkowskiego bandery mogą 
zezwolić na zastąpienie uprzedniego powiadomienia, 

o którym mowa w lit. a), automatycznym komunikatem VMS 
lub alarmem aktywowanym przez system, który wskazuje, że 
statek rybacki UE znajduje się w określonym wcześniej obszarze 
geograficznym portu. 

3. Niniejszy rozdział nie ma zastosowania do statków rybac
kich UE wykorzystywanych wyłącznie do eksploatacji zasobów 
akwakultury. 

Artykuł 19 

Właściwości satelitarnego urządzenia lokacyjnego 

1. Satelitarne urządzenie lokacyjne zainstalowane na statkach 
rybackich UE zapewnia automatyczne przekazywanie do FMC 
państwa członkowskiego bandery, w regularnych odstępach, 
danych dotyczących: 

a) identyfikacji statku rybackiego; 

b) ostatniej pozycji geograficznej statku rybackiego 
z marginesem błędu pozycji poniżej 500 metrów 
i przedziałem ufności wynoszącym 99 %; 

c) daty i godziny ustalenia wspomnianej pozycji statku rybac
kiego (zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym 
(UTC)); oraz 

d) aktualnej prędkości i kursu statku rybackiego. 

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby satelitarne urzą
dzenia lokacyjne były zabezpieczone przed wprowadzaniem lub 
wysyłaniem nieprawdziwych informacji dotyczących pozycji 
i uniemożliwiały ręczną zmianę informacji. 

Artykuł 20 

Obowiązki kapitanów dotyczące satelitarnych urządzeń 
lokacyjnych 

1. Kapitanowie statku rybackiego UE dopilnowują, aby sate
litarne urządzenia lokacyjne były zawsze w pełni sprawne oraz 
aby dane, o których mowa w art. 19 ust. 1 niniejszego rozpo
rządzenia, były przekazywane. 

2. Nie naruszając przepisów art. 26 ust. 1 niniejszego rozpo
rządzenia, kapitan statku rybackiego UE dopilnowuje 
w szczególności, aby: 

a) dane nie zostały w żaden sposób zmienione; 

b) anteny podłączone do satelitarnych urządzeń lokacyjnych 
nie były w żaden sposób zakłócane, odłączone ani zabloko
wane; 

c) zasilanie satelitarnych urządzeń lokacyjnych nie było 
w żaden sposób przerywane; oraz 

d) satelitarnego urządzenia lokacyjnego nie usunięto ze statku 
rybackiego.
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3. Zakazuje się niszczenia, uszkadzania i unieruchamiania 
satelitarnego urządzenia lokacyjnego lub innej ingerencji w to 
urządzenie, chyba że właściwe organy państwa członkowskiego 
bandery zezwoliły na jego naprawę lub wymianę. 

Artykuł 21 

Środki kontroli przyjmowane przez państwa 
członkowskie bandery 

Każde państwo członkowskie bandery zapewnia stałe 
i regularne monitorowanie oraz kontrolę dokładności danych, 
o których mowa w art. 19 niniejszego rozporządzenia, 
i bezzwłocznie reaguje w przypadku gdy okazuje się, iż dane 
są niedokładne lub niepełne. 

Artykuł 22 

Częstotliwość przekazywania danych 

1. Każde państwo członkowskie dopilnowuje, aby jego FMC 
otrzymywał za pośrednictwem VMS – co najmniej raz na dwie 
godziny – informacje, o których mowa w art. 19 niniejszego 
rozporządzenia, dotyczące jego statków rybackich. FMC może 
zwrócić się o częstsze otrzymywania wspomnianych informacji. 

2. FMC ma możliwość wywoływania faktycznej pozycji 
każdego swojego statku rybackiego. 

Artykuł 23 

Monitorowanie wejść na określone obszary oraz wyjść 
z nich 

Każde państwo członkowskie dopilnowuje, aby jego FMC moni
torował za pośrednictwem danych VMS daty i godziny wejść 
oraz wyjść jego statków rybackich w odniesieniu do: 

a) wszelkich obszarów morskich, w przypadku których stosuje 
się przepisy szczegółowe dotyczące dostępu do wód 
i zasobów; 

b) obszarów ograniczonych połowów, o których mowa w art. 
50 rozporządzenia w sprawie kontroli; 

c) obszarów podlegających regulacji regionalnych organizacji 
ds. rybołówstwa, których stroną jest Unia Europejska lub 
określone państwa członkowskie; 

d) wód podlegających suwerenności lub jurysdykcji państwa 
trzeciego. 

Artykuł 24 

Przekazywanie danych do nadbrzeżnego państwa 
członkowskiego 

1. VMS ustanowiony przez każde państwo członkowskie 
zapewnia automatyczne przekazywanie do FMC nadbrzeżnego 
państwa członkowskiego danych, które należy zapewnić 

zgodnie z art. 19 niniejszego rozporządzenia, dotyczących 
statków rybackich pływających pod jego banderą w czasie, 
gdy znajdują się one na wodach nadbrzeżnego państwa człon
kowskiego. Przekazywanie danych następuje równocześnie 
z odbiorem danych przez FMC państwa członkowskiego 
bandery oraz zgodnie z formatem określonym w załączniku V. 

2. Nadbrzeżne państwa członkowskie wspólnie monitorujące 
dany obszar mogą określić wspólne miejsce przeznaczenia do 
celów przekazywania danych, które należy zapewniać zgodnie 
z art. 19 niniejszego rozporządzenia. Powiadamiają o tym 
Komisję i pozostałe państwa członkowskie. 

3. Każde państwo członkowskie przekazuje do pozostałych 
państw członkowskich i Komisji wyczerpujący wykaz współ
rzędnych szerokości i długości geograficznej, które wyznaczają 
jego wyłączną strefę ekonomiczną lub wyłączną strefę 
połowów, w – jeśli to możliwe: elektronicznym – formacie 
zgodnym z globalnym geocentrycznym układem odniesienia 
1984 (WGS 84). Ponadto informuje pozostałe państwa człon
kowskie i Komisję o wszelkich zmianach tych współrzędnych. 
Alternatywnie, państwa członkowskie mogą opublikować powy 
ższy wykaz na stronie internetowej, o której mowa w art. 115 
rozporządzenia w sprawie kontroli. 

4. Państwa członkowskie zapewniają skuteczną koordynację 
między swoimi właściwymi organami w odniesieniu do przeka
zywania danych VMS zgodnie z art. 9 ust. 3 rozporządzenia 
w sprawie kontroli, w tym poprzez ustanowienie w tym celu 
przejrzystych i udokumentowanych procedur. 

Artykuł 25 

Awaria techniczna lub niedziałanie satelitarnego 
urządzenia lokacyjnego 

1. W przypadku awarii technicznej lub niedziałania satelitar
nego urządzenia lokacyjnego zainstalowanego na statku 
rybackim UE kapitan lub jego przedstawiciel co cztery godziny 
– począwszy od momentu wykrycia zdarzenia lub uzyskania 
informacji o nim zgodnie z ust. 4 lub art. 26 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia – informuje FMC państwa członkowskiego 
bandery o aktualnych współrzędnych geograficznych statku 
rybackiego za pomocą odpowiednich środków telekomunikacyj
nych. Państwa członkowskie podejmują decyzję o środkach tele
komunikacyjnych, jakie należy stosować, i podają je na stronie 
internetowej, o której mowa w art. 115 rozporządzenia 
w sprawie kontroli. 

2. FMC państwa członkowskiego bandery niezwłocznie 
wprowadza otrzymane pozycje geograficzne, o których mowa 
w ust. 1, do bazy danych VMS. Dane VMS wprowadzone 
ręcznie wyraźnie różnią się od komunikatów automatycznych 
w bazie danych. W odpowiednich przypadkach dane VMS 
wprowadzone ręcznie niezwłocznie przekazuje się 
nadbrzeżnym państwom członkowskim.
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3. W przypadku awarii technicznej lub niedziałania satelitar
nego urządzenia lokacyjnego statek rybacki UE może opuścić 
port dopiero wtedy, gdy zdaniem właściwych organów państwa 
bandery satelitarne urządzenie lokacyjne zainstalowane na 
statku sprawnie działa. W drodze odstępstwa FMC państwa 
członkowskiego bandery może zezwolić swoim statkom 
rybackim na opuszczenie portu z niedziałającym satelitarnym 
urządzeniem lokacyjnym w celu jego naprawy lub wymiany. 

4. Właściwe organy państwa członkowskiego bandery lub – 
w odpowiednich przypadkach – nadbrzeżnego państwa człon
kowskiego starają się powiadomić kapitana lub osobę odpowie
dzialną za statek lub ich przedstawiciela, jeżeli satelitarne urzą
dzenie lokacyjne zainstalowane statku rybackim UE jest uszko
dzone lub nie działa sprawnie. 

5. Usunięcie satelitarnego urządzenia lokacyjnego w celu 
jego naprawy lub wymiany wymaga zgody właściwych organów 
państwa członkowskiego bandery. 

Artykuł 26 

Brak odbioru danych 

1. Jeżeli w ciągu dwunastu następujących po sobie godzin 
FMC państwa członkowskiego bandery nie otrzymało transmisji 
danych zgodnie z art. 22 lub art. 25 ust. 1 niniejszego rozpo
rządzenia, możliwie najszybciej powiadamia o tym kapitana lub 
operatora statku rybackiego UE lub ich przedstawiciela(-i). Jeżeli 
w ciągu jednego roku kalendarzowego sytuacja taka powtarza 
się więcej niż trzy razy w odniesieniu do danego statku rybac
kiego UE, państwo członkowskie bandery dopilnowuje, aby 
satelitarne urządzenie lokacyjne przedmiotowego statku rybac
kiego zostało dokładnie sprawdzone. Państwo członkowskie 
bandery podejmuje działania wyjaśniające w tej sprawie 
w celu ustalenia, czy przy sprzęcie nie manipulowano. Na zasa
dzie odstępstwa od art. 20 ust. 2 lit. d) niniejszego rozporzą
dzenia powyższe działania wyjaśniające mogą wiązać się 
z koniecznością zdemontowania takiego sprzętu w celu jego 
sprawdzenia. 

2. Jeżeli w ciągu dwunastu godzin FMC państwa członkow
skiego bandery nie otrzymało transmisji danych zgodnie z art. 
22 lub art. 25 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, a ostatnią 
otrzymaną pozycją była pozycja na wodach innego państwa 
członkowskiego, możliwie najszybciej powiadamia o tym FMC 
tego nadbrzeżnego państwa członkowskiego. 

3. Jeżeli właściwe organy nadbrzeżnego państwa członkow
skiego wykryją statek rybacki UE na swoich wodach, a nie 
otrzymały danych zgodnych z art. 24 ust. 1 lub art. 25 ust. 
2 niniejszego rozporządzenia, powiadamiają o tym kapitana 
statku rybackiego oraz FMC państwa członkowskiego bandery. 

Artykuł 27 

Monitorowanie i raportowanie działań połowowych 

1. Państwa członkowskie wykorzystują dane otrzymane na 
mocy art. 22, art. 24 ust. 1 i art. 25 niniejszego rozporządzenia 
do skutecznego monitorowania działań połowowych statków 
rybackich. 

2. Państwa członkowskie bandery: 

a) zapewniają rejestrację danych otrzymanych zgodnie 
z niniejszym rozdziałem w formie danych komputerowych 
i bezpieczne przechowywanie w skomputeryzowanych 
bazach danych przez co najmniej trzy lata; 

b) podejmują wszystkie niezbędne środki, aby zapewnić ich 
wykorzystywanie wyłącznie do celów urzędowych; oraz 

c) podejmują wszelkie niezbędne środki techniczne w celu 
ochrony takich danych przed przypadkowym lub niele
galnym zniszczeniem, przypadkową utratą, pogorszeniem 
jakości, rozpowszechnieniem lub dostępem do nich osób 
niepowołanych. 

Artykuł 28 

Dostęp Komisji do danych 

Komisja może zwrócić się do państw członkowskich zgodnie 
z art. 111 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli 
o zapewnienie automatycznego przekazywania do Komisji lub 
wyznaczonego przez nią organu danych, które należy zapew
niać zgodnie z art. 19 niniejszego rozporządzenia, dotyczących 
określonej grupy statków rybackich i określonego przedziału 
czasowego. Przekazywanie danych następuje równocześnie 
z odbiorem danych przez FMC państwa członkowskiego 
bandery oraz zgodnie z formatem określonym w załączniku V. 

TYTUŁ III 

KONTROLA POŁOWÓW 

ROZDZIAŁ I 

Dziennik połowowy, deklaracja przeładunkowa i dekaracja 
wyładunkowa w formie papierowej 

S e k c j a 1 

W y p e ł n i a n i e i p r z e d k ł a d a n i e d z i e n n i k a 
p o ł o w o w e g o , d e k l a r a c j i p r z e ł a d u n k o w e j 

i d e k l a r a c j i w y ł a d u n k o w e j w f o r m i e 
p a p i e r o w e j 

Artykuł 29 

Statki rybackie UE objęte wymogiem wypełniania 
i przedkładania dziennika połowowego, deklaracji 
przeładunkowej i deklaracji wyładunkowej w formie 

papierowej 

1. Nie naruszając przepisów szczegółowych zawartych 
w planach wieloletnich, kapitan statku rybackiego UE 
o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 10 metrów, 
który nie jest objęty wymogiem elektronicznego wypełniania 
i przekazywania danych z dziennika połowowego, deklaracji 
przeładunkowych i deklaracji wyładunkowych, wypełnia 
i przedkłada dane z dziennika połowowego, deklaracje przeła
dunkowe i deklaracje wyładunkowe, o których mowa w art. 14, 
21 i 23 rozporządzenia w sprawie kontroli, w formie papie
rowej. Powyższe deklaracje przeładunkowe i deklaracje wyła
dunkowe może również wypełniać i przedkładać przedstawiciel 
kapitana w jego imieniu.
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2. Wymóg wypełniania i przedkładania danych z dziennika 
połowowego, deklaracji przeładunkowych i deklaracji wyładun
kowych w formie papierowej ma również zastosowanie do 
statków rybackich UE o długości całkowitej poniżej 10 metrów, 
jeżeli państwo członkowskie bandery wymaga, aby prowadziły 
one dziennik połowowy i przedkładały deklaracje przeładun
kowe lub deklaracje wyładunkowe zgodnie z art. 16 ust. 3 
i art. 25 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli. 

Artykuł 30 

Wzory dzienników połowowych, deklaracji 
przeładunkowych i deklaracji wyładunkowych w formie 

papierowej 

1. W przypadku wszystkich obszarów połowowych, 
z wyjątkiem podobszaru 1 NAFO oraz obszarów V(a) i XIV 
ICES, kapitanowie statków rybackich UE wypełniają 
i przedkładają dziennik połowowy, deklarację przeładunkową 
i deklarację wyładunkową w formie papierowej zgodnie ze 
wzorem w załączniku VI. Jednak dla operacji połowowych 
prowadzonych wyłącznie na Morzu Śródziemnym kapitanowie 
statków rybackich UE, które nie podlegają obowiązkowi elek
tronicznego przekazywania danych z dziennika połowowego, 
deklaracji wyładunkowej i deklaracji przeładunkowej i które 
odbywają dzienne rejsy połowowe w jednym obszarze 
połowów, mogą stosować wzór przedstawiony w załączniku 
VII. 

2. W przypadku podobszaru 1 NAFO oraz rejonów V(a) 
i XIV ICES dla dziennika połowowego w formie papierowej 
stosuje się wzór w załączniku VIII, a dla deklaracji wyładunko
wych i deklaracji przeładunkowych w formie papierowej – wzór 
w załączniku IX. 

3. Dziennik połowowy, deklarację przeładunkową 
i deklarację wyładunkową w formie papierowej przedstawionej 
w załączniku VI i VII stosuje się zgodnie z ust. 1 i art. 31 
niniejszego rozporządzenia również, jeżeli odnośne statki 
rybackie UE prowadzą działania połowowe na wodach państwa 
trzeciego, wodach objętych regulacją regionalnej organizacji ds. 
rybołówstwa lub w wodach poza wodami UE nieobjętych regu
lacją regionalnej organizacji ds. rybołówstwa, chyba że to 
państwo trzecie lub przepisy odnośnej regionalnej organizacji 
ds. rybołówstwa wymagają wyraźnie, aby wypełniano 
i przedkładano inny rodzaj dziennika połowowego, deklaracji 
przeładunkowej lub deklaracji wyładunkowej. Jeżeli państwo 
trzecie nie określa konkretnego dziennika połowowego, ale 
wymaga innych elementów danych niż Unia Europejska, takie 
elementy danych są zapisywane. 

4. Państwa członkowskie mogą nadal stosować papierowe 
formy dzienników połowowych zgodnie z rozporządzeniem 
(EWG) nr 2807/83 w odniesieniu do statków rybackich UE, 
które nie są objęte wymogiem elektronicznego wypełniania 
i przekazywania danych z dziennika połowowego zgodnie 
z art. 15 rozporządzenia w sprawie kontroli, do wyczerpania 
zapasów papierowych dzienników połowowych. 

Artykuł 31 

Instrukcje dotyczące wypełniania i przedkładania 
dzienników połowowych, deklaracji przeładunkowych 

i deklaracji wyładunkowych w formie papierowej 

1. Dziennik połowowy, deklarację przeładunkową 
i deklarację wyładunkową w formie papierowej wypełnia się 
i przedkłada zgodnie z instrukcjami określonymi w załącz- 
niku X. 

2. Jeżeli instrukcje określone w załączniku X wskazują, że 
stosowanie danego przepisu jest fakultatywne, państwo człon
kowskie bandery może nałożyć obowiązek jego stosowania. 

3. Wszystkie wpisy do dziennika połowowego, deklaracji 
przeładunkowej lub deklaracji wyładunkowej są czytelne 
i nieścieralne. Żaden wpis nie ulega wymazaniu ani zmianie. 
Jeżeli popełniono błąd, błędny wpis przekreśla się jedną linią, 
a kapitan wpisuje i parafuje nowy, poprawny wpis. Kapitan 
parafuje każdy wiersz. 

4. Kapitan statku rybackiego UE lub – w przypadku dekla
racji przeładunkowych i deklaracji wyładunkowych – jego 
przedstawiciel poświadcza swoimi inicjałami lub swoim 
podpisem, że wpisy do dziennika połowowego, deklaracji prze 
ładunkowej i deklaracji wyładunkowej są poprawne. 

Artykuł 32 

Terminy przedkładania dziennika połowowego, deklaracji 
przeładunkowej i deklaracji wyładunkowej w formie 

papierowej 

1. Jeżeli statek rybacki UE dokonał wyładunku w porcie lub 
przeładunku w porcie lub w miejscu znajdującym się blisko 
brzegu państwa członkowskiego bandery, kapitan tego statku 
możliwie najszybciej i nie później niż 48 godzin po zakoń
czeniu przeładunku lub wyładunku przedkłada właściwym 
organom odnośnego państwa członkowskiego oryginał(y) 
dziennika połowowego, deklaracji przeładunkowej i deklaracji 
wyładunkowej. Oryginał(y) powyższych deklaracji przeładunko
wych i deklaracji wyładunkowych może również przedkładać 
przedstawiciel kapitana w jego imieniu. 

2. Jeżeli po rejsie połowowym nie wyładowuje się połowów, 
kapitan tego statku możliwie najszybciej i nie później niż 48 
godzin po przybyciu do portu przedkłada oryginał(y) dziennika 
połowowego i deklaracji przeładunkowej. Oryginał(y) powyższej 
deklaracji wyładunkowej może również przedkładać przedstawi
ciel kapitana w jego imieniu. 

3. Jeżeli statek rybacki UE dokonał przeładunku w porcie lub 
w miejscu znajdującym się blisko brzegu lub wyładunku 
w porcie państwa członkowskiego innego niż państwo człon
kowskie bandery, możliwie najszybciej i nie później niż 48 
godzin po zakończeniu przeładunku lub wyładunku przedkłada 
właściwym organom państwa członkowskiego, w którym doko
nano przeładunku lub wyładunku, pierwszą kopię (kopie) dzien
nika połowowego, deklaracji przeładunkowej i deklaracji wyła
dunkowej. Oryginał(-y) dziennika połowowego, deklaracji prze 
ładunkowej i deklaracji wyładunkowej wysyła się właściwym 
organom państwa członkowskiego bandery możliwie najszyb
ciej i nie później niż 48 godzin po zakończeniu przeładunku 
lub wyładunku.
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4. Jeżeli statek rybacki UE dokonał przeładunku w porcie lub 
na wodach państwa trzeciego lub na pełnym morzu lub 
dokonał wyładunku w porcie państwa trzeciego, możliwie 
najszybciej i nie później niż 48 godzin po zakończeniu przeła
dunku lub wyładunku przesyła właściwym organom państwa 
członkowskiego bandery oryginał(-y) dziennika połowowego, 
deklaracji przeładunkowej i deklaracji wyładunkowej. 

5. Jeżeli państwo trzecie lub przepisy regionalnej organizacji 
ds. rybołówstwa wymagają innego rodzaju dziennika połowo
wego, deklaracji przeładunkowej lub deklaracji wyładunkowej 
niż określono w załączniku VI, możliwie najszybciej i nie 
później niż 48 godzin po zakończeniu przeładunku lub wyła
dunku kapitan statku rybackiego UE przedkłada kopię tego 
dokumentu swoim właściwym organom. 

S e k c j a 2 

P r z e p i s y s z c z e g ó ł o w e d o t y c z ą c e d z i e n 
n i k a p o ł o w o w e g o w f o r m i e p a p i e r o w e j 

Artykuł 33 

Wypełnianie dziennika połowowego w formie papierowej 

1. Do papierowego dziennika połowowego wpisuje się 
wszystkie obowiązkowe informacje, nawet jeżeli nie dokonano 
żadnych połowów: 

a) codziennie nie później niż o godz. 24.00 i przed wejściem 
do portu; 

b) w czasie każdej inspekcji na morzu; 

c) w czasie wydarzeń określonych w prawodawstwie wspól
notowym lub przez państwo członkowskie bandery. 

2. Nowy wiersz w papierowym dzienniku połowowym 
wypełnia się: 

a) dla każdego dnia na morzu; 

b) w przypadku połowów w nowym rejonie ICES lub innym 
obszarze połowowym w ciągu tego samego dnia; 

c) w przypadku wprowadzania danych dotyczących nakładu 
połowowego. 

3. Nową stronę w papierowym dzienniku połowowym 
wypełnia się: 

a) w przypadku stosowania innego narzędzia lub sieci o innym 
zakresie wielkości oczek w stosunku do narzędzia stosowa
nego wcześniej; 

b) dla wszelkich połowów prowadzonych po przeładunku lub 
częściowym wyładunku; 

c) jeżeli liczba kolumn jest niewystarczająca; 

d) przy opuszczaniu portu, jeżeli nie dokonano wyładunku. 

4. Przy opuszczaniu portu lub po zakończeniu przeładunku 
oraz jeżeli połowy pozostawia się na burcie, ilości każdego 
gatunku wskazuje się na nowej stronie dziennika połowowego. 

5. Do wskazywania wykorzystywanych narzędzi połowo
wych w odpowiednich pozycjach dziennika połowowego 
w formie papierowej stosuje się kody podane w załączniku XI. 

S e k c j a 3 

P r z e p i s y s z c z e g ó ł o w e d o t y c z ą c e d e k l a 
r a c j i p r z e ł a d u n k o w e j i d e k l a r a c j i w y ł a 

d u n k o w e j w f o r m i e p a p i e r o w e j 

Artykuł 34 

Przekazywanie deklaracji przeładunkowej w formie 
papierowej 

1. W przypadku operacji przeładunku między dwoma stat
kami rybackimi UE po zakończeniu operacji przeładunku 
kapitan statku rybackiego przekazującego lub jego przedstawi
ciel przekazuje kopię papierowej deklaracji przeładunkowej 
swojego statku kapitanowi statku odbierającego lub jego przed
stawicielowi. Kapitan statku odbierającego lub jego przedstawi
ciel po zakończeniu operacji przeładunku również przekazuje 
kopię papierowej deklaracji przeładunkowej swojego statku 
kapitanowi statku przekazującego lub jego przedstawicielowi. 

2. Kopie, o których mowa w ust. 1, są okazywane w celu 
kontroli i inspekcji na wniosek urzędnika. 

Artykuł 35 

Podpisanie deklaracji wyładunkowej 

Przed przedłożeniem deklaracji wyładunkowej każda jej strona 
jest podpisywana przez kapitana lub jego przedstawiciela. 

ROZDZIAŁ II 

Dziennik połowowy, deklaracja wyładunkowa i deklaracja 
przeładunkowa w formie elektronicznej 

S e k c j a 1 

W y p e ł n i a n i e i p r z e k a z y w a n i e d a n y c h 
z d z i e n n i k a p o ł o w o w e g o , d e k l a r a c j i 

w y ł a d u n k o w e j i d e k l a r a c j i p r z e ł a d u n 
k o w e j w f o r m i e e l e k t r o n i c z n e j 

Artykuł 36 

Wymóg posiadania na statkach rybackich UE systemu 
elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania 

1. Nie naruszając przepisów art. 39 ust. 4 niniejszego rozpo
rządzenia, statek rybacki UE objęty wymogiem elektronicznego 
wypełniania i przekazywania dziennika połowowego, deklaracji 
przeładunkowej i deklaracji wyładunkowej zgodnie z art. 15, 21 
i 24 rozporządzenia w sprawie kontroli nie otrzymuje pozwo
lenia na opuszczenie portu bez zainstalowanego na nim 
sprawnie działającego systemu elektronicznej rejestracji 
i elektronicznego raportowania.
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2. Niniejszy rozdział nie ma zastosowania do statków rybac
kich UE wykorzystywanych wyłącznie do eksploatacji zasobów 
akwakultury. 

Artykuł 37 

Format przekazywania danych ze statku rybackiego UE 
właściwemu organowi państwa bandery 

Państwa członkowskie określają format stosowany między stat
kami rybackimi UE pływającymi pod ich banderą a właściwymi 
organami tych państw w celu wypełniania i przekazywania 
dziennika połowowego, deklaracji wyładunkowej i deklaracji 
przeładunkowej, o których mowa w art. 15, 21 i 24 rozporzą
dzenia w sprawie kontroli. 

Artykuł 38 

Komunikaty zwrotne 

1. W przypadku każdego przekazywania danych z dziennika 
połowowego oraz danych dotyczących przeładunku, uprzed
niego powiadomienia i wyładunku wysyła się do statków rybac
kich UE komunikaty zwrotne. Komunikat zwrotny zawiera 
potwierdzenie odbioru. 

2. Kapitan statku rybackiego UE zachowuje komunikat 
zwrotny do końca rejsu połowowego. 

Artykuł 39 

Przepisy w przypadku awarii technicznej lub niedziałania 
systemów elektronicznej rejestracji i elektronicznego 

raportowania 

1. W przypadku awarii technicznej lub niedziałania systemu 
elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania zainsta
lowanego na statku rybackim UE kapitan statku rybackiego lub 
jego przedstawiciel przekazuje – począwszy od momentu 
wykrycia zdarzenia lub uzyskania informacji o nim zgodnie 
z art. 40 ust. 1 niniejszego rozporządzenia – dane 
z dziennika połowowego, deklaracji wyładunkowej i deklaracji 
przeładunkowej właściwym organom państwa członkowskiego 
bandery za pomocą odpowiednich środków telekomunikacyj
nych, codziennie i nie później niż do godziny 24.00, nawet 
jeżeli nie dokonano żadnego połowu. Państwa członkowskie 
podejmują decyzję o środkach telekomunikacyjnych, jakie 
należy stosować, i podają je na stronie internetowej, o której 
mowa w art. 115 rozporządzenia w sprawie kontroli. 

2. W przypadku awarii technicznej lub niedziałania systemu 
elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania dane 
z dziennika połowowego i deklaracji przeładunkowej przesyła 
się również: 

a) na wniosek właściwych organów państwa bandery; 

b) niezwłocznie po zakończeniu ostatniej operacji połowowej 
lub przeładunku; 

c) przed wejściem do portu; 

d) w czasie każdej inspekcji na morzu; 

e) w czasie wydarzeń określonych w prawodawstwie wspól
notowym lub przez państwo bandery. 

W przypadkach, o których mowa w lit. a) oraz e), przesyła się 
również dane dotyczące uprzedniego powiadomienia i deklaracji 
wyładunkowej. 

3. Właściwe organy państwa członkowskiego bandery 
niezwłocznie wprowadzają otrzymane dane, o których mowa 
w ust. 1, do elektronicznej bazy danych. 

4. W przypadku awarii technicznej lub niedziałania systemu 
elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania statek 
rybacki UE może opuścić port dopiero wtedy, gdy zdaniem 
właściwych organów państwa bandery system elektronicznej 
rejestracji i elektronicznego raportowania zainstalowany na 
statku sprawnie działa lub po uzyskaniu zgody właściwych 
organów państwa członkowskiego bandery na opuszczenie 
portu. Państwo członkowskie bandery niezwłocznie powia
damia nadbrzeżne państwo członkowskie o wydaniu zezwo
lenia na opuszczenie portu nadbrzeżnego państwa członkow
skiego swojemu statkowi rybackiemu z systemem elektronicznej 
rejestracji i elektronicznego raportowania, który nie działa. 

5. Usunięcie systemu elektronicznej rejestracji 
i elektronicznego raportowania w celu jego naprawy lub 
wymiany wymaga zgody właściwych organów państwa człon
kowskiego bandery. 

Artykuł 40 

Brak odbioru danych 

1. Jeżeli właściwe organy państwa członkowskiego bandery 
nie otrzymały transmisji danych zgodnie z art. 15, 22 i 24 
rozporządzenia w sprawie kontroli, możliwie najszybciej powia
damiają o tym kapitana lub operatora statku rybackiego UE lub 
ich przedstawiciela (przedstawicieli). Jeżeli w ciągu jednego roku 
kalendarzowego sytuacja taka powtarza się więcej niż trzy razy 
w odniesieniu do danego statku rybackiego UE, państwo człon
kowskie bandery dopilnowuje, aby system elektronicznej rejest
racji i elektronicznego raportowania przedmiotowego statku 
rybackiego został dokładnie sprawdzony. Państwo członkowskie 
bandery podejmuje działania wyjaśniające w tej sprawie w celu 
ustalenia przyczyn, dla których dane nie zostały otrzymane, 
i podejmuje odpowiednie środki. 

2. Jeżeli właściwe organy państwa członkowskiego bandery 
nie otrzymały transmisji danych zgodnie z art. 15, 22 i 24 
rozporządzenia w sprawie kontroli, a ostatnią pozycją otrzy
maną za pośrednictwem systemu monitorowania statków była 
pozycja na wodach nadbrzeżnego państwa członkowskiego, 
możliwie najszybciej powiadamiają o powyższym właściwe 
organy tego nadbrzeżnego państwa członkowskiego. 

3. Kapitan lub operator statku rybackiego UE lub ich przed
stawiciel przesyła właściwym organom państwa członkowskiego 
bandery wszystkie dane, których jeszcze nie przekazano i co do 
których otrzymano powiadomienia zgodnie z ust. 1, 
niezwłocznie po odbiorze takiego powiadomienia.
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Artykuł 41 

Brak dostępu do danych 

1. Jeżeli właściwe organy nadbrzeżnego państwa członkow
skiego wykryją na swoich wodach statek rybacki UE pływający 
pod banderą innego państwa członkowskiego i nie mogą 
uzyskać dostępu do danych z dziennika połowowego lub 
danych dotyczących przeładunku zgodnie z art. 44 niniejszego 
rozporządzenia, występują do właściwych organów państwa 
członkowskiego bandery o zapewnienie dostępu do tych 
danych. 

2. Jeżeli dostęp, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie 
zapewniony w ciągu czterech godzin od złożenia tego wniosku, 
nadbrzeżne państwo członkowskie powiadamia państwo człon
kowskie bandery. Po odbiorze powiadomienia państwo człon
kowskie bandery niezwłocznie przesyła dane nadbrzeżnemu 
państwu członkowskiemu dowolną dostępną drogą elektro
niczną. 

3. Jeżeli nadbrzeżne państwo członkowskie nie otrzyma 
danych, o których mowa w ust. 2, kapitan lub operator statku 
rybackiego UE lub ich przedstawiciel przesyła dane oraz kopię 
komunikatu zwrotnego, o którym mowa w art. 38 niniejszego 
rozporządzenia, właściwym organom nadbrzeżnego państwa 
członkowskiego dowolnymi dostępnymi środkami – jeżeli to 
możliwe: elektronicznymi – na ich wniosek. Państwa członkow
skie podejmują decyzję o środkach, jakie należy stosować, 
i podają je na stronie internetowej, o której mowa w art. 115 
rozporządzenia w sprawie kontroli. 

4. Jeżeli kapitan lub operator statku rybackiego UE lub ich 
przedstawiciel nie może przedstawić właściwym organom 
nadbrzeżnego państwa członkowskiego kopii komunikatu 
zwrotnego, o którym mowa w art. 38 niniejszego rozporzą
dzenia, działania połowowe danego statku rybackiego na 
wodach nadbrzeżnego państwa członkowskiego zostają zabro
nione, dopóki kapitan lub operator statku rybackiego lub ich 
przedstawiciel nie przedstawi wspomnianym organom kopii 
komunikatu zwrotnego lub informacji, o których mowa 
w art. 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli. 

Artykuł 42 

Dane dotyczące działania systemu elektronicznej rejestracji 
i elektronicznego raportowania 

1. Państwa członkowskie prowadzą bazy danych dotyczące 
działania ich systemu elektronicznej rejestracji i elektronicznego 
raportowania. Bazy danych zawierają przynajmniej następujące 
informacje, które mogą automatycznie wygenerować: 

a) wykaz ich statków rybackich, których systemy elektronicznej 
rejestracji i elektronicznego raportowania uległy awarii tech
nicznej lub przestały działać; 

b) liczba statków, które nie dokonały dziennych transmisji 
danych z elektronicznego dziennika połowowego na dzień 
oraz średnia liczba otrzymanych transmisji danych 
z elektronicznego dziennika połowowego na statek rybacki, 
w podziale na państwa członkowskie bandery; 

c) liczba otrzymanych transmisji danych dotyczących deklaracji 
przeładunkowych, deklaracji wyładunkowych, deklaracji 

przejęcia i dokumentów sprzedaży, w podziale na państwa 
członkowskie bandery. 

2. Podsumowanie informacji wygenerowanych zgodnie z ust. 
1 jest przesyłane Komisji na jej wniosek. Alternatywnie infor
macje te można również udostępniać na bezpiecznej stronie 
internetowej w formacie i w odstępach czasu, które określa 
Komisja po konsultacjach z państwami członkowskimi. 

Artykuł 43 

Format wymiany informacji pomiędzy państwami 
członkowskimi 

1. Wymiana informacji, o których mowa w niniejszej sekcji, 
pomiędzy państwami członkowskimi dokonywana jest przy 
zastosowaniu formatu określonego w załączniku XII, 
w oparciu o który opracowany zostanie rozszerzalny język 
znaczników (XML). Po konsultacjach z państwami członkow
skimi Komisja określa standard XML, który należy stosować 
przy wszystkich elektronicznych wymianach danych pomiędzy 
państwami członkowskimi oraz pomiędzy państwami człon
kowskimi, Komisją i wyznaczonym przez nią organem. 

2. Zmiany w formacie, o którym mowa w ust. 1, są 
wyraźnie określone i oznaczone datą aktualizacji. Takie zmiany 
nie stają się skuteczne przed upływem sześciu miesięcy po ich 
wprowadzeniu. 

3. Jeżeli państwo członkowskie otrzyma informacje elektro
niczne z innego państwa członkowskiego, zapewnia nadanie 
komunikatu zwrotnego do właściwych organów tego państwa 
członkowskiego. Komunikat zwrotny zawiera potwierdzenie 
odbioru. 

4. Elementy danych w załączniku XII, które kapitanowie 
obowiązkowo odnotowują w swoich dziennikach połowowych 
zgodnie z przepisami unijnymi, są również obowiązkowe 
w przypadku wymian między państwami członkowskimi. 

Artykuł 44 

Dostęp do danych 

1. Państwo członkowskie bandery dopilnowuje, aby 
nadbrzeżne państwo członkowskie miało w czasie rzeczy
wistym dostęp do elektronicznej wymiany informacji, o której 
mowa w art. 111 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli, 
dotyczącej danych z dziennika połowowego, deklaracji przeła
dunkowej, uprzednich powiadomień i deklaracji wyładunkowej 
jego statków rybackich w czasie prowadzenia operacji połowo
wych na wodach podlegających suwerenności i jurysdykcji tego 
nadbrzeżnego państwa członkowskiego lub w czasie wcho
dzenia do jego portu. 

2. Nie naruszając przepisów ust. 1, państwo członkowskie 
bandery może na wniosek zapewnić w czasie rzeczywistym 
dostęp do elektronicznej wymiany informacji, o której mowa 
w art. 111 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli, dotyczącej 
danych z dziennika połowowego, deklaracji przeładunkowej 
jego statków rybackich państwu członkowskiemu prowadzą
cemu – zgodnie z art. 80 rozporządzenia w sprawie kontroli, 
inspekcje statków rybackich innego państwa członkowskiego na 
wodach UE poza wodami państwa członkowskiego występują
cego z wnioskiem, na wodach międzynarodowych lub na 
wodach państw trzecich.
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3. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2, dotyczące ostatnich 
12 miesięcy są udostępniane na wniosek przez państwo człon
kowskie bandery. 

4. Dane, o których mowa w ust. 1, obejmują co najmniej 
dane zgromadzone od ostatniego opuszczenia portu do czasu 
zakończenia wyładunku. Dane, o których mowa w ust. 2, obej
mują co najmniej dane zgromadzone od ostatniego opuszczenia 
portu do czasu wystąpienia z wnioskiem. Dane, o których 
mowa w ust. 1 i 2, dotyczące rejsów połowowych 
z ostatnich 12 miesięcy są udostępniane na wniosek. 

5. Kapitan statku rybackiego UE ma zawsze bezpieczny 
dostęp do informacji z własnego elektronicznego dziennika 
połowowego, danych z deklaracji przeładunkowych i danych 
z deklaracji wyładunkowych przechowywanych w bazie danych 
państwa członkowskiego bandery. 

6. Nadbrzeżne państwo członkowskie udziela dostępu za 
pośrednictwem internetu do swojej bazy danych zawierającej 
dane z dziennika połowowego, deklaracji przeładunkowych, 
uprzednich powiadomień i deklaracji wyładunkowych statkowi 
patrolowemu rybołówstwa należącemu do innego państwa 
członkowskiego za pośrednictwem FMC tego państwa człon
kowskiego na podstawie wspólnego planu rozmieszczenia lub 
innych uzgodnionych wspólnych działań inspekcyjnych. 

Artykuł 45 

Wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi 

1. Dostęp do danych, o których mowa w art. 44 niniejszego 
rozporządzenia, jest możliwy stale za pośrednictwem bezpiecz
nego łącza internetowego. 

2. Państwa członkowskie wymieniają stosowne informacje 
techniczne w celu zapewnienia wzajemnego dostępu do danych 
z elektronicznych dzienników połowowych, deklaracji przeła
dunkowych i deklaracji wyładunkowych oraz wymiany tych 
danych. 

3. Państwa członkowskie: 

a) zapewniają rejestrację danych otrzymanych zgodnie 
z niniejszym rozdziałem w formie danych komputerowych 
i bezpieczne przechowywanie w skomputeryzowanych 
bazach danych przez co najmniej trzy lata; 

b) podejmują wszystkie niezbędne środki, aby zapewnić ich 
wykorzystywanie wyłącznie do celów urzędowych; oraz 

c) podejmują wszelkie niezbędne środki techniczne w celu 
ochrony takich danych przed przypadkowym lub niele
galnym zniszczeniem, przypadkową utratą, pogorszeniem 
jakości, rozpowszechnieniem lub dostępem do nich osób 
niepowołanych. 

Artykuł 46 

Jeden organ 

1. W każdym z państw członkowskich jeden organ, 
o którym mowa w art. 5 ust. 5 rozporządzenia w sprawie 
kontroli, jest odpowiedzialny za przekazywanie, odbieranie, 
organizację i przetwarzanie wszelkich danych objętych niniej
szym rozdziałem. 

2. Państwa członkowskie dokonują wymiany danych adreso
wych organów, o których mowa w ust. 1, jak również podają te 
dane Komisji i wyznaczonemu przez nią organowi w ciągu 
trzech miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. 

3. Wszelkie zmiany informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, 
są przekazywane Komisji, wyznaczonemu przez nią organowi 
i innym państwom członkowskim zanim staną się one 
skuteczne. 

S e k c j a 2 

P r z e p i s y s z c z e g ó ł o w e d o t y c z ą c e d z i e n 
n i k a p o ł o w o w e g o w f o r m i e e l e k t r o n i c z n e j 

Artykuł 47 

Częstotliwość przekazywania danych 

1. Przebywając na morzu, kapitan statku rybackiego UE 
przekazuje informacje z elektronicznego dziennika połowowego 
właściwym organom państwa członkowskiego bandery przynaj
mniej raz dziennie i nie później niż o godzinie 24.00, nawet 
jeżeli nie dokonano żadnych połowów. Kapitan wysyła takie 
dane również: 

a) na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego 
bandery; 

b) niezwłocznie po zakończeniu ostatniej operacji połowowej; 

c) przed wejściem do portu; 

d) w czasie każdej inspekcji na morzu; 

e) w czasie wydarzeń określonych w prawodawstwie UE lub 
przez państwo bandery. 

Jeżeli ostatnia operacja połowowa miała miejsce godzinę przed 
wejściem do portu lub później, transmisje, o których mowa 
w lit. b) oraz c), można przesyłać w jednym komunikacie. 

2. Kapitan może przekazywać korekty danych 
z elektronicznego dziennika połowowego oraz deklaracji prze 
ładunkowych do czasu ostatniej transmisji, o której mowa 
w ust. 1 lit. c). Korekty powinny być łatwe do zidentyfikowania. 
Wszelkie oryginalne dane z elektronicznego dziennika połowo
wego oraz korekty tych danych są przechowywane przez 
właściwe organy państwa członkowskiego bandery. 

3. Kapitan zatrzymuje na statku rybackim kopię informacji, 
o których mowa w ust. 1, przez cały okres przebywania statku 
poza portem do czasu przedłożenia deklaracji wyładunkowej.
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4. Gdy statek rybacki UE przebywa w porcie i nie znajdują 
się na nim produkty rybołówstwa, a kapitan statku przedłożył 
deklarację wyładunkową dotyczącą wszystkich operacji połowo
wych dokonanych w trakcie ostatniego rejsu połowowego, 
dozwolone jest zawieszenie przekazywania zgodnie z ust. 1 
niniejszego artykułu, pod warunkiem że FMC państwa człon
kowskiego bandery otrzyma uprzednie powiadomienie. Przeka
zywanie wznawia się z chwilą opuszczenia portu przez statek 
rybacki UE. Wymóg dotyczący uprzedniego powiadomienia nie 
dotyczy statków rybackich UE, które są wyposażone w VMS 
i przekazują dane za pomocą tego systemu. 

ROZDZIAŁ III 

Wspólne przepisy dotyczące dzienników połowowych, 
deklaracji przeładunkowych i deklaracji wyładunkowych 

w formie papierowej lub elektronicznej 

S e k c j a 1 

W s p ó l n e p r z e p i s y d o t y c z ą c e o k r e ś l a n i a 
w a g i w r e l a c j i p e ł n e j 

Artykuł 48 

Definicje 

Do celów niniejszego rozdziału stosuje się następujące definicje: 

1) „postać” oznacza formę obróbki, jakiej została poddana ryba 
na statku rybackim i przed wyładunkiem, zgodnie z opisem 
zawartym w załączniku I; 

2) „postać wieloczęściowa” oznacza postać składającą się z co 
najmniej dwóch części pochodzących z tej samej ryby. 

Artykuł 49 

Współczynniki przeliczeniowe 

1. W celu wypełniania i przedkładania dzienników połowo
wych, o których mowa w art. 14 i 15 rozporządzenia 
w sprawie kontroli, do przeliczenia masy ryb przechowywanych 
lub przetworzonych na wagę ryb w relacji pełnej stosuje się 
unijne współczynniki przeliczeniowe określone w załącznikach 
XIII, XIV oraz XV. Mają one zastosowanie do produktów rybo 
łówstwa znajdujących się na statkach rybackich UE lub przeła
dowywanych lub wyładowywanych przez statki rybackie UE. 

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, jeżeli regionalne orga
nizacje ds. rybołówstwa, których Unia Europejska jest umawia
jącą się stroną lub współpracującym podmiotem niebędącym 
stroną, ustaliły współczynniki przeliczeniowe dla obszaru podle
gającego regulacji, lub państwo trzecie, z którym Unia Euro
pejska zawarła umowę w sprawie połowów, ustaliło współczyn
niki przeliczeniowe dla wód podlegających jego suwerenności 
lub jurysdykcji, stosuje się takie współczynniki. 

3. W przypadku gdy dla danego gatunku lub postaci nie 
istnieją współczynniki przeliczeniowe, o których mowa w ust. 
1 i 2, stosuje się współczynnik przeliczeniowy przyjęty przez 
państwo członkowskie bandery. 

4. Nie naruszając przepisów ust. 2, właściwe organy państw 
członkowskich stosują unijne współczynniki przeliczeniowe, 

o których mowa w ust. 1, przy obliczaniu wagi przeładunków 
i wyładunków w relacji pełnej w celu monitorowania wykorzys
tania kwoty. 

Artykuł 50 

Metoda obliczeniowa 

1. Wagę ryb w relacji pełnej otrzymuje się mnożąc masę ryb 
przetworzonych przez współczynnik przeliczeniowy, o którym 
mowa w art. 49 niniejszego rozporządzenia, dla każdego 
gatunku i postaci. 

2. W przypadku postaci wieloczęściowej stosuje się tylko 
jeden współczynnik przeliczeniowy, odnoszący się do jednej 
części składowej postaci wieloczęściowej ryby. 

S e k c j a 2 

W s p ó l n e p r z e p i s y d o t y c z ą c e w y p e ł n i a n i a 
i p r z e d k ł a d a n i a d z i e n n i k a p o ł o w o w e g o 

Artykuł 51 

Przepisy ogólne dotyczące dzienników połowowych 

1. W celu oszacowania ilości w kilogramach wagi w relacji 
pełnej dla każdego gatunku zatrzymanego na burcie margines 
tolerancji, o którym mowa w art. 14 ust. 3 rozporządzenia 
w sprawie kontroli, wyraża się jako odsetek danych liczbowych 
z dziennika połowowego. 

2. W przypadku połowów wyładowywanych bez sortowania 
margines tolerancji można obliczyć na podstawie jednej repre
zentatywnej próbki całkowitych ilości zatrzymanych na burcie 
lub większej ich liczby. 

3. Do celów stosowania art. 14 rozporządzenia w sprawie 
kontroli gatunek złowiony w celu wykorzystania jako żywa 
przynęta uznaje się za gatunek złowiony i zatrzymany na 
burcie. 

4. Kapitan statku rybackiego UE przepływający przez strefę 
nakładu połowowego, w którym może poławiać, zapisuje 
i zgłasza mające zastosowanie informacje, o których mowa 
w art. 14 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kontroli, nawet jeżeli 
nie prowadzi na tym obszarze żadnych działań połowowych. 

S e k c j a 3 

W s p ó l n e p r z e p i s y d o t y c z ą c e w y p e ł n i a n i a 
i p r z e d k ł a d a n i a d e k l a r a c j i p r z e ł a d u n k o 

w y c h i d e k l a r a c j i w y ł a d u n k o w y c h 

Artykuł 52 

Margines tolerancji w deklaracji przeładunkowej 

W celu oszacowania ilości w kilogramach wagi w relacji pełnej 
dla każdego gatunku przeładowywanego lub przyjętego 
margines tolerancji, o którym mowa w art. 21 ust. 3 rozporzą
dzenia w sprawie kontroli, wyraża się jako odsetek danych 
liczbowych z deklaracji przeładunkowej.
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Artykuł 53 

Różnica w przeładowanych połowach 

Jeżeli pomiędzy ilościami połowów przeładowanymi ze statku 
przekazującego a ilościami przyjętymi na statek odbierający 
występuje różnica, za przeładowaną uznaje się większą z tych 
ilości. Państwa członkowskie dopilnowują, aby podjęto działania 
następcze w celu ustalenia faktycznej masy produktów rybołów
stwa przeładowanych ze statku przekazującego na statek odbie
rający. 

Artykuł 54 

Zakończenie operacji przeładunku 

Jeżeli zgodnie z art. 61 rozporządzenia w sprawie kontroli 
produkty rybołówstwa są przewożone z miejsca wyładunku 
przed zważeniem, operację wyładunku uznaje się za zakoń
czoną do celów stosowania art. 23 ust. 3 i art. 24 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie kontroli po zważeniu produktów 
rybołówstwa. 

Artykuł 55 

Operacje połowowe z udziałem co najmniej dwóch 
statków rybackich UE 

Nie naruszając przepisów szczególnych, w przypadku operacji 
połowowych z udziałem co najmniej dwóch statków rybackich 
UE: 

— z różnych państw członkowskich lub 

— z tego samego państwa członkowskiego, gdy połowy wyła
dowywane są w państwie członkowskim niebędącym 
państwem bandery tych statków, 

wyładowany połów przypisuje się statkowi rybackiemu UE, 
który wyładowuje produkty rybołówstwa. 

ROZDZIAŁ IV 

Plany kontroli wyrywkowych i zbieranie danych w przypadku 
statków rybackich UE nieobjętych wymogiem wypełniania 

dziennika połowowego i deklaracji wyładunkowej 

Artykuł 56 

Opracowywanie planów kontroli wyrywkowych 

W celu monitorowania statków rybackich UE nieobjętych 
wymogiem wypełniania dziennika połowowego i deklaracji 
wyładunkowej państwa członkowskie opracowują zgodnie 
z niniejszym rozdziałem plany kontroli wyrywkowych, 
o których mowa w art. 16 ust. 2 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie kontroli, aby określić wyładunki ryb z danego stada 
lub grupy stad dokonywane przez takie statki rybackie oraz – 
w odpowiednich przypadkach – ich nakład połowowy. Powy 
ższe dane stosuje się do zapisu połowów oraz – 

w odpowiednich przypadkach – nakładu połowowego, 
o którym mowa w art. 33 rozporządzenia w sprawie kontroli. 

Artykuł 57 

Metodyka doboru próby 

1. Plany kontroli wyrywkowych, o których mowa w art. 56 
niniejszego rozporządzenia, sporządza się zgodnie 
z załącznikiem XVI. 

2. Wielkość próby objętej inspekcją określa się na podstawie 
wielkości ryzyka: 

a) „bardzo niskie” ryzyko: 3 % próby; 

b) „niskie” ryzyko: 5 % próby; 

c) „średnie” ryzyko: 10 % próby; 

d) „wysokie” ryzyko: 15 % próby; 

e) „bardzo wysokie” ryzyko: 20 % próby. 

3. Połowy dzienne danego sektora floty w odniesieniu do 
danego stada szacuje się, mnożąc całkowitą liczbę aktywnych 
statków rybackich UE danego sektora floty przez średni połów 
dzienny na dane stado na statek rybacki UE ustalony na 
podstawie próby statków rybackich UE objętej inspekcją. 

4. Uznaje się, że państwa członkowskie, które systema
tycznie, co najmniej raz w miesiącu dla każdego ze statków 
rybackich, które nie podlegają wymogom wypełniania dziennika 
połowowego i deklaracji wyładunkowych, zbierają dane 

a) dotyczące wszystkich wyładunków połowów wszystkich 
gatunków w kilogramach, w tym braku wyładunków; 

b) dotyczące prostokątów statystycznych, w których dokonano 
połowów; spełniły wymóg dotyczący planu kontroli wyryw
kowych, o którym mowa w art. 56 niniejszego rozporzą
dzenia. 

ROZDZIAŁ V 

Kontrola nakładu połowowego 

Artykuł 58 

Sprawozdanie dotyczące nakładu połowowego 

1. Sprawozdanie dotyczące nakładu połowowego, o którym 
mowa w art. 28 rozporządzenia w sprawie kontroli, przesyła się 
zgodnie z załącznikiem XVII. 

2. Jeżeli kapitan statku rybackiego UE przekazuje właściwym 
organom komunikat drogą radiową zgodnie z art. 28 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie kontroli, państwa członkowskie 
decydują, jakie radiostacje są wykorzystywane, i informują 
o nich na stronie internetowej, o której mowa w art. 115 
rozporządzenia w sprawie kontroli.
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ROZDZIAŁ VI 

Środki naprawcze 

Artykuł 59 

Zasady ogólne 

Aby skorzystać ze środków naprawczych, o których mowa 
w art. 37 rozporządzenia w sprawie kontroli, państwa człon
kowskie powiadamiają Komisję możliwie najszybciej, jednak nie 
później niż w ciągu miesiąca od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym zamknięcia łowiska zgodnie z art. 36 rozporzą
dzenia w sprawie kontroli, o zakresie poniesionej szkody. 

Artykuł 60 

Przydział dostępnych uprawnień do połowów 

1. Jeżeli wskutek działań zgodnie z art. 20 ust. 5 rozporzą
dzenia (WE) nr 2371/2002 nie naprawiono szkody w całości 
lub w części, Komisja podejmuje – możliwie najszybciej po 
otrzymaniu informacji, o których mowa w art. 59 niniejszego 
rozporządzenia – niezbędne środki w celu naprawienia spowo
dowanej szkody. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, określają: 

a) które państwa członkowskie poniosły szkodę („poszkodo
wane państwa członkowskie”) oraz wielkość szkody 
(pomniejszona o wszelkie wymiany kwot); 

b) w odpowiednich przypadkach – które państwa członkowskie 
przekroczyły swoje uprawnienia do połowów („państwa 
członkowskie, które przekroczyły uprawnienia do 
połowów”) oraz wysokość przekroczenia uprawnień do 
połowów (pomniejszoną o wszelkie wymiany zgodnie 
z art. 20 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002); 

c) w odpowiednich przypadkach – odliczenia, których należy 
dokonać względem uprawnień do połowów państw człon
kowskich, które je przekroczyły, proporcjonalnie do prze
kroczonych uprawnień do połowów; 

d) w odpowiednich przypadkach – dodatkowe ilości, które 
należy dodać do uprawnień do połowów poszkodowanych 
państw członkowskich, proporcjonalnie do poniesionej 
szkody; 

e) w odpowiednich przypadkach – datę bądź daty, kiedy dodat
kowe ilości oraz odliczenia staną się skuteczne; 

f) w odpowiednich przypadkach – wszelkie inne środki 
konieczne do naprawienia poniesionej szkody. 

ROZDZIAŁ VII 

Moc silnika 

Artykuł 61 

Certyfikacja mocy silnika napędowego 

1. Certyfikacja maksymalnej ciągłej mocy nowego silnika 
napędowego, zastępczego silnika napędowego 
i zmodyfikowanego technicznie silnika napędowego, o której 
mowa w art. 40 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie kontroli, 

jest dokonywana zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 
2930/86 ( 1 ). 

2. Silnik napędowy uznaje się za zmodyfikowany tech
nicznie, o czym mowa w ust. 1, jeżeli dowolny z jego głównych 
elementów (części) – w tym na przykład układ wtryskowy, 
zawory, turbosprężarka, tłoki, tuleje cylindrowe, korbowody, 
głowice cylindrów – został zmodyfikowany lub zastąpiony 
nowymi częściami o innych specyfikacjach technicznych, co 
spowodowało zmianę mocy znamionowej, lub jeżeli zmodyfi
kowano ustawienia silnika, takie jak ustawienia wtrysku, konfi
guracja turbosprężarki lub ustawienia rozrządu. Charakter 
modyfikacji technicznej jasno określa się w procedurze certyfi
kacji, o której mowa w ust. 1. 

3. Właściciel licencji połowowej informuje właściwe organy 
przed instalacją nowego silnika napędowego lub przed wymianą 
bądź modyfikacją techniczną istniejącego silnika napędowego. 

4. W przypadku statków rybackich podlegających systemowi 
zarządzania nakładem połowowym niniejszy artykuł stosuje się 
od dnia 1 stycznia 2012 r. W przypadku innych statków rybac
kich niniejszy artykuł stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r. 
W przypadku statków rybackich, w których zainstalowano 
nowe silniki napędowe, lub w których wymieniono lub zmody
fikowano technicznie istniejące silniki napędowe, niniejszy 
artykuł stosuje się dopiero po wejściu niniejszego rozporzą
dzenia w życie. 

Artykuł 62 

Weryfikacja i plan kontroli wyrywkowych 

1. W celu weryfikacji mocy silnika zgodnie z art. 41 rozpo
rządzenia w sprawie kontroli państwa członkowskie opracowują 
plan kontroli wyrywkowych w celu identyfikacji tych statków 
rybackich lub grup statków rybackich w ich flocie, z którymi 
może wiązać się ryzyko deklarowania niższej mocy silnika 
napędowego niż moc faktyczna. Plan kontroli wyrywkowej 
opiera się przynajmniej na następujących kryteriach wysokiego 
ryzyka: 

a) statki rybackie prowadzące działania na łowiskach, które 
objęto systemami zarządzania nakładem połowowym, 
zwłaszcza te statki rybackie, którym przyznano indywi
dualny przydział nakładu połowowego w kilowatodniach; 

b) statki rybackie objęte ograniczeniami mocy statku wynikają
cymi z prawa krajowego lub unijnego; 

c) statki rybackie, w przypadku których stosunek mocy statku 
(kW) do pojemności statku (GT) jest 50 % niższy od śred
niego stosunku tych wartości dla tego samego rodzaju statku 
rybackiego, rodzaju narzędzi i gatunków docelowych. Do 
celów tej analizy państwa członkowskie mogą podzielić 
flotę zgodnie z jednym z następujących kryteriów lub 
większą ich liczbą: 

(i) segmentacja floty lub jednostki zarządzania zgodnie 
z prawem krajowym; 

(ii) kategorie związane z długością;
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(iii) kategorie związane z pojemnością; 

(iv) stosowane narzędzia; 

(v) gatunki docelowe. 

2. Państwa członkowskie mogą uwzględnić dodatkowe 
kryteria ryzyka wedle własnego uznania. 

3. Państwa członkowskie sporządzają wykaz swoich statków 
rybackich, które spełniają jedno z kryteriów ryzyka, o których 
mowa w ust. 1, lub większą ich liczbę oraz – w odpowiednich 
przypadkach – kryteria ryzyka, o których mowa w ust. 2. 

4. Z każdej grupy statków rybackich odpowiadającej 
jednemu z kryteriów ryzyka, o których mowa w ust. 1 i 2, 
państwa członkowskie wybierają losowo próbę statków rybac
kich. Wielkość próby jest równa pierwiastkowi kwadratowemu 
z liczby statków rybackich w odnośnej grupie zaokrąglonemu 
do najbliższej liczby całkowitej. 

5. W przypadku każdego statku rybackiego w wybranej 
losowo próbie państwa członkowskie sprawdzają wszystkie 
posiadane przez nie dokumenty techniczne, o których mowa 
w art. 41 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli. 
W odniesieniu do innych dokumentów, o których mowa 
w art. 41 ust. 1 lit. g) rozporządzenia w sprawie kontroli, 
państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na specyfi
kacje w katalogu producenta silnika, jeżeli jest on dostępny. 

6. Niniejszy artykuł stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r. 
W przypadku bezpośrednich weryfikacji, o których mowa w art. 
41 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli, priorytet stanowią 
trawlery prowadzące działania na łowisku objętym systemem 
zarządzania nakładem połowowym. 

Artykuł 63 

Bezpośrednia weryfikacja 

1. Jeżeli pomiary mocy napędowej wykonuje się na statku 
rybackim w ramach bezpośredniej weryfikacji mocy silnika 
napędowego, o której mowa w art. 41 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie kontroli, moc silnika napędowego można mierzyć 
w najlepiej dostępnym punkcie między śrubą napędową 
a silnikiem. 

2. Jeżeli moc silnika napędowego mierzy się za przekładnią 
redukcyjną, stosuje się odpowiednią korektę pomiaru w celu 
obliczenia mocy silnika napędowego na kołnierzu wyjściowym 
silnika zgodnie z definicją w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (EWG) 
nr 2930/86. Korekta ta uwzględnia straty mocy powodowane 
przez przekładnię na podstawie oficjalnych danych technicz
nych przedstawionych przez producenta przekładni. 

ROZDZIAŁ VIII 

Kontrola połowów rekreacyjnych 

Artykuł 64 

Opracowywanie planów kontroli wyrywkowych 

1. Bez uszczerbku dla wykorzystywania danych, o którym 
mowa w ust. 5, w planach kontroli wyrywkowych, które 
państwa członkowskie opracowują zgodnie z art. 55 ust. 3 
rozporządzenia w sprawie kontroli w celu monitorowania 
połowów stad objętych planami odbudowy prowadzonych 
w ramach połowów rekreacyjnych, przewiduje się zbieranie 
danych co dwa lata. 

2. Metody stosowane w planach kontroli wyrywkowych są 
jasno określone i – o ile to możliwe: 

a) pozostają niezmienne w czasie; 

b) są jednolite w poszczególnych regionach; 

c) są zgodne z normami jakości ustanowionymi przez odpo
wiednie międzynarodowe organy naukowe oraz – 
w odpowiednich przypadkach – przez odpowiednie organi
zacje ds. zarządzania rybołówstwem, w których Unia Euro
pejska jest umawiającą się stroną lub obserwatorem. 

3. Plan kontroli wyrywkowych obejmuje plan pobierania 
prób w celu określenia połowów ze stad objętych planami 
odbudowy, stosowanych narzędzi oraz odnośnego obszaru 
geograficznego danego planu odbudowy, w którym dokonano 
połowów. 

4. Państwa członkowskie systematycznie szacują dokładność 
zebranych danych. 

5. Do celów planów kontroli wyrywkowych, o których 
mowa w ust. 1, państwa członkowskie mogą stosować dane 
zebrane zgodnie z wieloletnim programem wspólnotowym 
określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 199/2008 ( 1 ) 
w zakresie, w jakim dane takie są dostępne. 

6. Niniejszy przepis nie ma zastosowania, jeżeli państwo 
członkowskie zakazało połowów rekreacyjnych w odniesieniu 
do stad objętych planem odbudowy. 

Artykuł 65 

Zgłaszanie i ocena planów kontroli wyrywkowych 

1. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje plany 
kontroli wyrywkowych dwanaście miesięcy po wejściu w życie 
planu odbudowy. W przypadku planów odbudowy, które już 
obowiązują w momencie wejścia niniejszego rozporządzenia 
w życie, plan kontroli wyrywkowych zgłasza się w ciągu 
dwunastu miesięcy po wejściu niniejszego rozporządzenia 
w życie. Zmiany w planach kontroli wyrywkowych zgłasza 
się, zanim staną się one skuteczne.
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2. Poza oceną, o której mowa w art. 55 ust. 4 rozporzą
dzenia w sprawie kontroli, Komitet Naukowo-Techniczny 
i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa ocenia również: 

a) po zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, a następnie co pięć 
lat – zgodność zgłoszonych planów kontroli wyrywkowych 
z kryteriami i wymogami określonymi w art. 64 ust. 2 i 3 
niniejszego rozporządzenia; 

b) zgodność wszelkich zmian w planie kontroli wyrywkowych, 
o którym mowa w ust. 1, z kryteriami i wymogami okre 
ślonymi w art. 64 ust. 2 i 3 niniejszego rozporządzenia. 

3. Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybo 
łówstwa w odpowiednich przypadkach wydaje zalecenia w celu 
ulepszenia planów kontroli wyrywkowych. 

TYTUŁ IV 

KONTROLA WPROWADZANIA DO OBROTU 

ROZDZIAŁ I 

Identyfikowalność 

Artykuł 66 

Definicja 

Do celów niniejszego rozdziału stosuje się następującą definicję: 

„produkty rybołówstwa i akwakultury” oznaczają wszelkie 
produkty objęte rozdziałem 03 i pozycją taryfową 1604 oraz 
1605 Nomenklatury scalonej wprowadzonej rozporządzeniem 
Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie 
nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie 
Wspólnej Taryfy Celnej ( 1 ). 

Artykuł 67 

Informacje dotyczące partii 

1. Operatorzy przedstawiają informacje dotyczące 
produktów rybołówstwa i akwakultury, o których mowa 
w art. 58 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kontroli, 
w momencie, kiedy produkty rybołówstwa i akwakultury dzieli 
się na partie i nie później niż przy pierwszej sprzedaży. 

2. W uzupełnieniu ust. 1 operatorzy aktualizują odpowiednie 
informacje, o których mowa w art. 58 ust. 5 rozporządzenia 
w sprawie kontroli, które wynikają z połączenia lub rozdzie
lenia partii produktów rybołówstwa i akwakultury po pierwszej 
sprzedaży, na etapie udostępnienia tych informacji. 

3. W przypadkach gdy – w wyniku połączenia lub rozdzie
lenia partii po pierwszej sprzedaży – produkty rybołówstwa 
i akwakultury z kilku statków rybackich lub jednostek produkcji 
akwakultury ulegają wymieszaniu, operatorzy muszą być 
w stanie zidentyfikować każdą partię pochodzenia przynajmniej 
za pomocą jej numeru identyfikacyjnego, o którym mowa 

w art. 58 ust. 5 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli, 
oraz umożliwiają identyfikację partii wstecz do etapu złowienia 
lub pozyskania, zgodnie z art. 58 ust. 3 rozporządzenia 
w sprawie kontroli. 

4. Systemy i procedury, o których mowa w art. 58 ust. 4 
rozporządzenia w sprawie kontroli, umożliwiają operatorom 
identyfikację bezpośrednich dostawców oraz – chyba że są 
oni konsumentami końcowymi – bezpośrednich nabywców 
produktów rybołówstwa i akwakultury. 

5. Informacje dotyczące produktów rybołówstwa 
i akwakultury, o których mowa w art. 58 ust. 5 rozporządzenia 
w sprawie kontroli, przedstawia się za pomocą oznakowania 
lub opakowania partii lub za pomocą dokumentu handlowego 
dołączonego fizycznie do partii. Informacje można umieścić na 
partii w formie narzędzia identyfikacji np. kodu, kodu pasko
wego, chipu elektronicznego lub podobnego urządzenia lub 
systemu oznakowania. Informacje umieszczone na partii są 
dostępne na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania 
i dystrybucji w taki sposób, aby właściwe organy państw człon
kowskich miały do nich zawsze dostęp. 

6. Operatorzy umieszczają informacje dotyczące produktów 
rybołówstwa i akwakultury, o których mowa w art. 58 ust. 5 
rozporządzenia w sprawie kontroli, w formie narzędzia identy
fikacji np. kodu, kodu paskowego, chipu elektronicznego lub 
podobnego urządzenia lub systemu oznakowania: 

a) od dnia 1 stycznia 2013 r. – na produktach rybołówstwa 
pochodzących ze stad objętych planem wieloletnim; 

b) od dnia 1 stycznia 2015 r. – na innych produktach rybołów
stwa i akwakultury. 

7. Jeżeli informacje dotyczące produktów rybołówstwa 
i akwakultury, o których mowa w art. 58 ust. 5 rozporządzenia 
w sprawie kontroli, przedstawia się za pomocą dokumentu 
handlowego dołączonego fizycznie do partii, na odpowiedniej 
partii umieszcza się przynajmniej numer identyfikacyjny. 

8. Państwa członkowskie współpracują ze sobą, aby 
zapewnić właściwym organom innego państwa członkowskiego 
niż państwo członkowskie, w którym produkty rybołówstwa 
lub akwakultury podzielono na partie, dostęp do informacji 
umieszczonych na partii lub fizycznie dołączonych do partii, 
w szczególności jeżeli informacje umieszczono na partii 
w formie narzędzia identyfikacji np. kodu, kodu paskowego, 
chipu elektronicznego lub podobnego urządzenia. Operatorzy 
stosujący takie narzędzia dopilnowują, aby opracowywano je na 
podstawie uznanych międzynarodowo norm i specyfikacji. 

9. Informacja dotycząca daty połowów, o której mowa w art. 
58 ust. 5 lit. d) rozporządzenia w sprawie kontroli, może obej
mować kilka dni kalendarzowych lub okres odpowiadający 
kilku datom połowów.
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10. Informacje dotyczące dostawców, o których mowa w art. 
58 ust. 5 lit. f) rozporządzenia w sprawie kontroli, odnoszą się 
do bezpośrednich dostawców operatora, o których mowa w ust. 
4 niniejszego artykułu. Informacje te można w odpowiednich 
przypadkach umieszczać za pomocą znaku identyfikacyjnego, 
o którym mowa w sekcji I załącznika II do rozporządzenia 
(WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy doty
czące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzę
cego ( 1 ). 

11. Informacje wymienione w art. 58 ust. 5 lit. a)–f) rozpo
rządzenia w sprawie kontroli nie mają zastosowania do: 

a) przywiezionych produktów rybołówstwa i akwakultury, 
które wyłączono z zakresu stosowania świadectwa połowo
wego zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1005/2008 ( 2 ); 

b) produktów rybołówstwa i akwakultury złowionych lub 
hodowanych w wodach słodkich; oraz 

c) ryb ozdobnych, skorupiaków i mięczaków. 

12. Informacje wymienione w art. 58 ust. 5 lit. a)–h) rozpo
rządzenia w sprawie kontroli nie mają zastosowania do 
produktów rybołówstwa i akwakultury objętych pozycjami tary
fowymi 1604 oraz 1605 Nomenklatury scalonej. 

13. Do celów art. 58 rozporządzenia w sprawie kontroli 
informacje dotyczące odpowiedniego obszaru geograficznego 
odnoszą się do: 

a) odpowiedniego obszaru geograficznego, zgodnie z definicją 
w art. 4 pkt 30 rozporządzenia w sprawie kontroli, 
w przypadku połowów stad lub grup stad objętych kwotą 
lub minimalnym rozmiarem w prawodawstwie UE; lub 

b) obszaru połowu zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 2065/2001 ( 3 ) w przypadku innych stad lub grup 
stad. 

14. Wartość małych ilości produktów rybołówstwa 
i akwakultury, o których mowa w art. 58 ust. 8 rozporządzenia 
w sprawie kontroli, ma zastosowanie do sprzedaży bezpośred
niej ze statków rybackich, w podziale na dzień kalendarzowy 
i na konsumenta końcowego. 

Artykuł 68 

Informacje dla konsumentów 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby informacje, 
o których mowa w art. 58 ust. 6 rozporządzenia w sprawie 
kontroli, dotyczące przeznaczenia handlowego, nazwę systema
tyczną gatunku, obszar połowu, o którym mowa w art. 5 
rozporządzenia (WE) nr 2065/2001, oraz metodę produkcji 
podawano na etykiecie lub odpowiednim oznakowaniu 
produktów rybołówstwa i akwakultury oferowanych do sprze
daży detalicznej, w tym przywiezionych produktów. 

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 nazwę systematyczną 
danego gatunku można przedstawiać konsumentom na etapie 
sprzedaży detalicznej za pośrednictwem informacji handlowych 
takich jak tablice ogłoszeniowe lub plakaty. 

3. Jeżeli produkt rybołówstwa lub akwakultury był wcześniej 
zamrożony, na etykiecie lub odpowiednim oznakowaniu, 
o którym mowa w ust. 1, umieszcza się również określenie 
„rozmrożone”. Uznaje się, iż brak powyższego określenia na 
etapie sprzedaży detalicznej oznacza, że produkty rybołówstwa 
i akwakultury nie były wcześniej zamrożone, a następnie 
rozmrożone. 

4. W drodze odstępstwa od ust. 3 określenie „rozmrożone” 
nie musi być umieszczane na: 

a) produktach rybołówstwa i akwakultury zamrożonych wcześ
niej z uwagi na kwestie dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, 
zgodnie z sekcją VIII załącznika III do rozporządzenia (WE) 
nr 853/2004; oraz 

b) produktach rybołówstwa i akwakultury, które rozmrożono 
przed poddaniem ich procesowi wędzenia, solenia, goto
wania, marynowania, suszenia lub kombinacji tych 
procesów. 

5. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do produktów 
rybołówstwa i akwakultury objętych pozycją taryfową 1604 
oraz 1605 Nomenklatury scalonej. 

6. Produkty rybołówstwa i akwakultury oraz opakowania 
oznakowane lub oznaczone przed datą wejścia niniejszego arty
kułu w życie, które nie są zgodne z art. 58 ust. 5 lit. g) 
w odniesieniu do nazwy systematycznej oraz art. 58 ust. 5 
lit. h) rozporządzenia w sprawie kontroli i z ust. 1, 2 i 3 
niniejszego artykułu, można wprowadzać do obrotu do czasu 
wyczerpania ich zapasów. 

ROZDZIAŁ II 

Ważenie produktów rybołówstwa 

S e k c j a 1 

P r z e p i s y o g ó l n e d o t y c z ą c e w a ż e n i a 

Artykuł 69 

Zakres 

Nie naruszając przepisów art. 78–89 niniejszego rozporzą
dzenia, przepisy zawarte w niniejszym rozdziale mają zastoso
wanie do wyładunków ze statków rybackich UE dokonywanych 
w państwie członkowskim oraz przeładunków z udziałem 
statków rybackich UE dokonywanych w portach lub miejscach 
niedaleko wybrzeża państwa członkowskiego, a także do 
ważenia produktów rybołówstwa na statkach rybackich UE na 
wodach UE.
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Artykuł 70 

Rejestry ważenia 

1. Zarejestrowani nabywcy, zarejestrowane aukcje lub inne 
podmioty bądź osoby, które są odpowiedzialne za pierwsze 
wprowadzenie do obrotu lub przechowywanie przed pierwszym 
wprowadzeniem do obrotu produktów rybołówstwa, lub – 
w odpowiednich przypadkach – kapitan statku rybackiego UE 
rejestrują ważenie przeprowadzane zgodnie z art. 60 i 61 
rozporządzenia w sprawie kontroli, podając następujące infor
macje: 

a) kody alfa-3 FAO zważonych gatunków; 

b) wynik ważenia każdej ilości każdego gatunku w kilogramach 
wyrażony w kilogramach wagi produktu; 

c) oznakę rybacką i nazwę statku rybackiego, z którego 
pochodzi zważona ilość; 

d) postać zważonych produktów rybołówstwa; 

e) data ważenia (RRRR-MM-DD). 

2. Zarejestrowani nabywcy, zarejestrowane aukcje lub inne 
podmioty bądź osoby, które są odpowiedzialne za pierwsze 
wprowadzenie do obrotu lub przechowywanie przed pierwszym 
wprowadzeniem do obrotu produktów rybołówstwa, lub – 
w odpowiednich przypadkach – kapitan statku rybackiego UE 
przechowują rejestry, o których mowa w ust. 1, przez trzy lata. 

Artykuł 71 

Czas ważenia 

1. Jeżeli produkty rybołówstwa są przeładowywane między 
statkami rybackimi UE, a pierwszy wyładunek przeładowanych 
produktów rybołówstwa zaplanowano w porcie poza Unią 
Europejską, produkty rybołówstwa waży się przed wywiezie
niem ich z portu lub miejsca przeładunku. 

2. Jeżeli produkty rybołówstwa są ważone na statku 
rybackim UE zgodnie z art. 60 ust. 3 rozporządzenia 
w sprawie kontroli oraz są ponownie ważone na lądzie po 
wyładowaniu, do celów art. 60 ust. 5 rozporządzenia 
w sprawie kontroli stosuje się liczbę będącą wynikiem ważenia 
na lądzie. 

3. Nie naruszając przepisów szczególnych dotyczących 
statków rybackich UE nieobjętych wymogiem elektronicznego 
wypełniania i przekazywania danych z dziennika połowowego, 
o którym mowa w art. 15 rozporządzenia w sprawie kontroli, 
państwa członkowskie mogą nałożyć wymóg, aby kapitan prze
kazywał kopię strony dziennika połowowego właściwym 
organom państwa członkowskiego wyładunku przed ważeniem. 

Artykuł 72 

Urządzenia ważące 

1. Wszystkie urządzenia ważące są skalibrowane 
i zaplombowane zgodnie z systemami krajowymi przez 
właściwe organy państwa członkowskiego. 

2. Osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za urządzenie 
ważące prowadzi rejestr kalibracji. 

3. Jeżeli ważenie odbywa się na przenośniku taśmowym, 
należy zainstalować dobrze widoczny licznik, który rejestruje 
łączną masę. Rejestruje się odczyt z licznika na początku 
ważenia, jak również łączną masę. Osoba fizyczna lub prawna 
odpowiedzialna za ważenie rejestruje wszystkie przypadki stoso
wania urządzenia w dzienniku ważenia. 

Artykuł 73 

Ważenie mrożonych produktów rybołówstwa 

1. Nie naruszając przepisów szczególnych, a zwłaszcza art. 
70 i 74 niniejszego rozporządzenia, jeżeli waży się wyładowane 
ilości mrożonych produktów rybołówstwa, masę mrożonych 
produktów rybołówstwa wyładowanych w skrzynkach lub 
blokach można określać w podziale na gatunki oraz – 
w odpowiednich przypadkach – postać poprzez pomnożenie 
całkowitej liczby skrzynek lub bloków przez średnią masę 
netto skrzynki lub bloku obliczoną zgodnie z metodą określoną 
w załączniku XVIII. 

2. Osoby fizyczne lub prawne ważące produkty rybołówstwa 
prowadzą rejestr dla każdego wyładunku, w którym podają: 

a) nazwę i oznakę rybacką statku, z którego wyładowano 
produkty rybołówstwa; 

b) gatunki oraz – w odpowiednich przypadkach – postać wyła
dowanych ryb; 

c) wielkość partii i próbę palet w podziale na gatunki oraz – 
w odpowiednich przypadkach – postać zgodnie z przepisami 
załącznika XVIII pkt 1; 

d) masę każdej palety w próbie i średnią masę palet; 

e) liczbę skrzynek lub bloków na każdej palecie w próbie; 

f) masę tara skrzynki, jeżeli różni się od masy tara określonej 
w załączniku XVIII pkt 4; 

g) średnią masę pustej palety zgodnie z przepisami załącznika 
XVIII pkt 3 lit. b); 

h) średnią masę skrzynki lub bloku produktów rybołówstwa 
w podziale na gatunki oraz – w odpowiednich przypadkach 
– postać.
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Artykuł 74 

Lód i woda 

1. Przed ważeniem zarejestrowany nabywca, zarejestrowana 
aukcja lub inne podmioty bądź osoby, które są odpowiedzialne 
za pierwsze wprowadzenie do obrotu produktów rybołówstwa, 
dopilnowuje, aby produkty rybołówstwa zostały oczyszczone 
z lodu tak jak to możliwe bez uszkodzenia produktów 
i obniżenia ich jakości. 

2. Nie naruszając przepisów szczególnych dotyczących 
gatunków pelagicznych, o których mowa w art. 78–89 niniej
szego rozporządzenia, które wyładowuje się luzem w celu prze
wiezienia do punktu pierwszego wprowadzenia do obrotu, 
przechowywania lub przetworzenia, odliczenie wody i lodu 
od łącznej masy nie przekracza 2 %. We wszystkich przypad
kach odsetek dotyczący odliczenia wody i lodu odnotowuje się 
na dowodzie ważenia wraz z wpisem dotyczącym masy. 
W przypadku gatunków niepelagicznych nie stosuje się odli
czenia wody ani lodu. 

Artykuł 75 

Dostęp właściwych organów 

Właściwe organy mają zawsze pełny dostęp do urządzeń ważą
cych, rejestrów ważenia, deklaracji pisemnych i wszystkich 
obiektów, w których ryby są przechowywane i przetwarzane. 

Artykuł 76 

Plany kontroli wyrywkowych 

1. Państwa członkowskie przyjmują plan kontroli wyryw
kowych, o którym mowa w art. 60 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie kontroli, oraz wszelkie znaczące zmiany w nim 
zgodnie z metodami opartymi na ryzyku opisanymi 
w załączniku XIX. 

2. Państwa członkowskie przyjmują plan kontroli wyryw
kowych, o którym mowa w art. 60 ust. 3 rozporządzenia 
w sprawie kontroli, oraz wszelkie znaczące zmiany w nim 
zgodnie z metodami opartymi na ryzyku opisanymi 
w załączniku XX. Jeżeli połowy waży się na statku, margines 
tolerancji, o którym mowa w art. 14 ust. 3 i art. 21 ust. 3 
rozporządzenia w sprawie kontroli, nie ma zastosowania, jeśli 
liczba będąca wynikiem ważenia po wyładunku jest większa niż 
odpowiadająca jej liczba będąca wynikiem ważenia na statku. 

3. Jeżeli państwa członkowskie zamierzają przyjąć plany 
kontroli wyrywkowych, o których mowa w art. 60 ust. 1 i 3 
rozporządzenia w sprawie kontroli, w ciągu sześciu miesięcy po 
wejściu niniejszego rozporządzenia w życie przedkładają najle
piej jeden plan kontroli wyrywkowych obejmujący wszystkie 
odnośne procedury ważenia na trzy lata. Powyższy plan 
kontroli wyrywkowych może składać się z różnych części doty
czących różnych rodzajów połowów. 

4. Nowe plany kontroli wyrywkowych, które mają być przy
jęte po terminie, o którym mowa w ust. 3, lub wszelkie zmiany 

w takich planach przedkłada się do zatwierdzenia trzy miesiące 
przed końcem danego roku. 

Artykuł 77 

Plany i programy kontroli dotyczące ważenia produktów 
rybołówstwa po przewiezieniu z miejsca wyładunku 

1. Państwa członkowskie przyjmują plan kontroli, o którym 
mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli, oraz 
wszelkie znaczące zmiany w nim zgodnie z metodami opartymi 
na ryzyku opisanymi w załączniku XXI. 

2. Jeżeli państwa członkowskie zamierzają przyjąć plany 
kontroli, o których mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie kontroli, przedkładają jeden plan kontroli na 
państwo członkowskie obejmujący wszystkie przewozy 
produktów rybołówstwa, które należy zważyć po przewiezieniu. 
Taki plan kontroli przedkłada się w ciągu sześciu miesięcy po 
wejściu niniejszego rozporządzenia w życie. Powyższy jeden 
plan kontroli może składać się z różnych części dotyczących 
różnych rodzajów połowów. 

3. Państwa członkowskie przyjmują wspólny program 
kontroli, o którym mowa w art. 61 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie kontroli, oraz wszelkie znaczące zmiany w nim 
zgodnie z metodami opartymi na ryzyku opisanymi 
w załączniku XXII. 

4. Jeżeli państwa członkowskie zamierzają przyjąć wspólne 
programy kontroli, o których mowa w art. 61 ust. 2 rozporzą
dzenia w sprawie kontroli, przedkładają je w ciągu sześciu 
miesięcy po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie. 

5. Każdy nowy plan kontroli, o którym mowa w ust. 2, lub 
wszelkie wspólne programy kontroli, o których mowa w ust. 4, 
przyjmowane po terminie, o którym mowa w ust. 2 i 4, lub 
wszelkie zmiany w takich planach lub programach przedkłada 
się trzy miesiące przed końcem roku poprzedzającego datę 
wejścia tego planu lub programu w życie. 

S e k c j a 2 

P r z e p i s y s z c z e g ó l n e d o t y c z ą c e w a ż e n i a 
o k r e ś l o n y c h g a t u n k ó w p e l a g i c z n y c h 

Artykuł 78 

Zakres procedur ważenia dotyczących połowów śledzia, 
makreli oraz ostroboka 

Przepisy określone w niniejszej sekcji mają zastosowanie do 
ważenia połowów śledzia (Clupea harengus), makreli (Scomber 
scombrus) oraz ostroboka (Trachurus spp.) lub ich kombinacji, 
wyładowywanych w Unii Europejskiej lub przez statki rybackie 
UE w państwach trzecich, złowionych: 

a) w przypadku śledzia w obszarach ICES: I, II, IIIa, IV, Vb, VI 
oraz VII;
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b) w przypadku makreli w obszarach ICES: IIa, IIIa, IV, Vb, VI, 
VII, VIII, IX, XII, XIV oraz wodach UE CECAF; 

c) w przypadku ostroboka: w obszarach ICES IIa, IV, Vb, VI, 
VII, VIII, IX, X, XII, XIV i wodach UE CECAF; 

jeżeli ilości na wyładunek przekraczają 10 ton. 

Artykuł 79 

Porty ważenia połowów śledzia, makreli oraz ostroboka 

1. Połowy gatunków, o których mowa w art. 78 niniejszego 
rozporządzenia, waży się natychmiast przy wyładunku. Jednak 
połowy tych gatunków można ważyć po przewiezieniu, jeżeli: 

— w odniesieniu do miejsca przeznaczenia w danym państwie 
członkowskim to państwo członkowskie przyjęło plan 
kontroli, o którym mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie kontroli, zgodnie z metodami opartymi na 
ryzyku opisanymi w załączniku XXI, 

— w odniesieniu do miejsca przeznaczenia w innym państwie 
członkowskim dane państwo członkowskie przyjęło 
wspólny program kontroli, o którym mowa w art. 61 ust. 
2 rozporządzenia w sprawie kontroli, zgodnie z metodami 
opartymi na ryzyku opisanymi w załączniku XXII, 

przy czym powyższy plan kontroli lub wspólny program 
kontroli został zatwierdzony przez Komisję. 

2. Każde zainteresowane państwo członkowskie określa, 
w których z jego portów prowadzi się ważenie gatunków, 
o których mowa w art. 78 niniejszego rozporządzenia, oraz 
dopilnowują, aby wszystkich wyładunków takich gatunków 
dokonywano w tych portach. Takie porty: 

a) ustaliły pory wyładunków i przeładunków; 

b) ustaliły miejsca wyładunku i przeładunku; 

c) ustaliły procedury inspekcji i nadzoru. 

3. Zainteresowane państwa członkowskie przekazują Komisji 
wykaz takich portów oraz procedury inspekcji i nadzoru 
obowiązujące w tych portach, w tym warunki dotyczące rejest
racji oraz przekazywania danych w odniesieniu do ilości 
każdego z przedmiotowych gatunków w ramach każdego wyła
dunku. 

4. Wszelkie zmiany w wykazach portów i procedurach 
inspekcji i nadzoru, o których mowa w ust. 3, przekazuje się 
Komisji co najmniej 15 dni przed ich wejściem w życie. 

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby wszystkie wyła
dunki gatunków, o których mowa w art. 78 niniejszego rozpo

rządzenia, dokonywane przez ich statki poza Unią Europejską 
były prowadzone w portach specjalnie wybranych w celu 
ważenia przez państwa trzecie, które zawarły z Unią Europejską 
umowy dotyczące takich gatunków. 

6. Komisja przekazuje informacje, o których mowa w ust. 3 
i 4, jak również wykaz portów wybranych przez państwa 
trzecie, wszystkim zainteresowanym państwom członkowskim. 

7. Komisja i zainteresowane państwa członkowskie publikują 
wykaz portów i zmiany do niego na swoich oficjalnych stro
nach internetowych. 

Artykuł 80 

Wejście do portu państwa członkowskiego 

1. Do celów ważenia kapitan statku rybackiego lub jego 
przedstawiciel zgłasza właściwym organom państwa członkow
skiego, w którym ma zostać dokonany wyładunek, co najmniej 
na cztery godziny przed wejściem do danego portu wyładunku: 

a) port, do którego ma wejść statek, nazwę statku i jego oznakę 
rybacką; 

b) przewidywaną godzinę przybycia do portu; 

c) ilości w kilogramach wagi w relacji pełnej śledzia, makreli 
i ostroboka zatrzymanych na burcie; 

d) odpowiednie obszary geograficzne, w których dokonano 
połowów; obszar odnosi się do podobszaru i rejonu lub 
podrejonu, na którym na mocy prawa unijnego mają zasto
sowanie ograniczenia połowowe. 

2. Kapitan statku rybackiego UE objętego obowiązkiem elek
tronicznej rejestracji danych z dziennika połowowego przesyła 
informacje, o których mowa w ust. 1, drogą elektroniczną do 
państwa członkowskiego bandery. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekazują te informacje państwu członkow
skiemu, w którym ma odbyć się wyładunek. Elektroniczne 
dane z dziennika połowowego, o których mowa w art. 15 
rozporządzenia w sprawie kontroli, oraz informacje, 
o których mowa w ust. 1, można przesyłać w ramach jednego 
przekazywania elektronicznego. 

3. Państwa członkowskie mogą ustalić krótszy okres powia
domienia niż okres określony w ust. 1. W takim przypadku 
zainteresowane państwa członkowskie informują Komisję 
15 dni przed wejściem w życie krótszego okresu powiado
mienia. Komisja i zainteresowane państwa członkowskie 
zamieszczają powyższą informację na swoich stronach interne
towych.
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Artykuł 81 

Rozładunek 

Właściwe organy zainteresowanego państwa członkowskiego 
nakładają wymóg, aby rozładunku wszelkich połowów, 
o których mowa w art. 78 niniejszego rozporządzenia, nie 
rozpoczynano przed uzyskaniem wyraźnego zezwolenia. Jeżeli 
rozładunek ulega przerwaniu, przed ponownym rozpoczęciem 
rozładunku wymagane jest uzyskanie pozwolenia. 

Artykuł 82 

Dziennik połowowy 

1. Bezzwłocznie po przybyciu do portu i przed rozpoczę
ciem rozładunku kapitan statku rybackiego, który nie jest objęty 
obowiązkiem elektronicznej rejestracji danych z dziennika poło
wowego, przedstawia właściwemu organowi państwa członkow
skiego w porcie wyładunku wypełnione odpowiednie strony 
dziennika połowowego w celu inspekcji. 

2. Ilości śledzia, makreli i ostroboka zatrzymane na burcie, 
które zgłoszono przed wyładunkiem zgodnie z art. 80 ust. 1 lit. 
c) niniejszego rozporządzenia, są równe ilościom odnotowanym 
w dzienniku połowowym po jego zakończeniu. 

Artykuł 83 

Państwowe wagi najazdowe do ważenia świeżego śledzia, 
makreli oraz ostroboka 

Nie naruszając przepisów art. 72 niniejszego rozporządzenia, 
w przypadku kiedy wykorzystywane są państwowe wagi najaz
dowe, osoby fizyczne lub prawne ważące połowy, o których 
mowa w art. 78 niniejszego rozporządzenia, wystawiają 
nabywcy dowód ważenia wskazujący datę i godzinę ważenia 
oraz numer rejestracyjny samochodu cysterny. Kopię dowodu 
ważenia dołącza się do dokumentu sprzedaży lub deklaracji 
przejęcia. 

Artykuł 84 

Prywatne wagi najazdowe do ważenia świeżych ryb 

1. W uzupełnieniu przepisów art. 72 niniejszego rozporzą
dzenia wykorzystywanie prywatnych wag najazdowych podlega 
również wymogom niniejszego artykułu. 

2. Osoby fizyczne lub prawne ważące dowolne połowy, 
o których mowa w art. 78 niniejszego rozporządzenia, 
prowadzą dla każdego urządzenia ważącego oprawiony rejestr 
z ponumerowanym stronami. Jest on wypełniany natychmiast 
po zakończeniu ważenia pojedynczego wyładunku, nie później 
jednak niż o godz. 23:59 czasu lokalnego w dniu zakończenia 
ważenia. W powyższym rejestrze podaje się: 

a) nazwę i oznakę rybacką statku, z którego wyładowano 
dowolne połowy, o których mowa w art. 78 niniejszego 
rozporządzenia; 

b) numer rejestracyjny samochodów cystern i ich ładunek, jeżeli 
dowolne połowy, o których mowa w art. 78 niniejszego 

rozporządzenia, przewieziono z portu wyładunku przed 
ważeniem zgodnie z art. 79 niniejszego rozporządzenia. 
Każdy ładunek samochodu cysterny jest ważony 
i rejestrowany oddzielnie. Łączna masa wszystkich ładunków 
samochodów cystern z tego samego statku może być jednak 
zarejestrowana w całości, jeżeli te ładunki samochodów 
cystern były ważone jeden po drugim i bez przerw; 

c) gatunki ryb; 

d) masę każdego wyładunku; 

e) datę i godzinę początku i końca ważenia. 

3. Nie naruszając przepisów art. 72 ust. 3 niniejszego rozpo
rządzenia, jeżeli ważenie odbywa się na przenośniku 
taśmowym, wszystkie przypadki stosowania urządzenia rejes
truje się w oprawionym rejestrze ważenia z ponumerowanymi 
stronami. 

Artykuł 85 

Ważenie mrożonych ryb 

Jeżeli waży się wyładowane ilości mrożonego śledzia, makreli 
oraz ostroboka, masę mrożonych ryb wyładowanych 
w skrzynkach określa się w podziale na gatunki zgodnie 
z art. 73 niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 86 

Przechowywanie rejestrów ważenia 

Wszystkie rejestry ważenia przewidziane w art. 84 ust. 3 i art. 
85 niniejszego rozporządzenia oraz kopie wszelkich doku
mentów przewozowych w ramach planu kontroli lub wspól
nego programu kontroli, o którym mowa w art. 79 ust. 1 
niniejszego rozporządzenia, przechowuje się przez sześć lat. 

Artykuł 87 

Dokument sprzedaży oraz deklaracja przejęcia 

Osoby fizyczne lub prawne odpowiedzialne za przedkładanie 
dokumentów sprzedaży i deklaracji przejęcia przedkładają 
takie deklaracje w odniesieniu do gatunków, o których mowa 
w art. 78 niniejszego rozporządzenia, właściwym organom 
zainteresowanego państwa członkowskiego na ich wniosek. 

Artykuł 88 

Kontrole krzyżowe 

Do czasu utworzenia komputerowych baz danych zgodnie 
z art. 109 rozporządzenia w sprawie kontroli właściwe organy 
przeprowadzają administracyjne kontrole krzyżowe dotyczące 
wszystkich wyładunków, porównując: 

a) ilości śledzia, makreli oraz ostroboka w podziale na gatunki 
podane w uprzednim powiadomieniu o wyładunku zgodnie 
z art. 80 ust. 1 lit. c) niniejszego rozporządzenia z ilościami 
odnotowanymi w dzienniku połowowym;
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b) ilości śledzia, makreli oraz ostroboka w podziale na gatunki 
odnotowane w dzienniku połowowym z ilościami odnoto
wanymi w deklaracji wyładunkowej; 

c) ilości śledzia, makreli oraz ostroboka w podziale na gatunki 
odnotowane w deklaracji wyładunkowej z ilościami odnoto
wanymi w deklaracji przejęcia lub dokumencie sprzedaży; 

d) obszar połowu odnotowany w dzienniku połowowym statku 
z danymi VMS dla danego statku. 

Artykuł 89 

Monitorowanie ważenia 

1. Ważenie połowów śledzia, makreli oraz ostroboka ze 
statku monitoruje się w podziale na gatunki. W przypadku 
statków przepompowujących ryby na brzeg monitoruje się 
ważenie całego rozładunku. W przypadku wyładunków mrożo
nego śledzia, makreli oraz ostroboka liczy się wszystkie 
skrzynki i monitoruje się metodę obliczania średniej wagi 
netto skrzynek przewidzianą w załączniku XVIII. 

2. Oprócz danych, o których mowa w art. 88 niniejszego 
rozporządzenia, kontroli krzyżowej poddawane są następujące 
dane: 

a) ilości śledzia, makreli oraz ostroboka w podziale na gatunki 
odnotowane w rejestrach ważenia państwowych lub prywat
nych wag najazdowych oraz ilości w podziale na gatunki 
odnotowane w deklaracji przejęcia lub dokumencie sprze
daży; 

b) ilości śledzia, makreli oraz ostroboka w podziale na gatunki 
odnotowane we wszelkich dokumentach przewozowych 
w ramach planu kontroli lub wspólnego programu kontroli, 
o którym mowa w art. 79 ust. 1 niniejszego rozporządzenia; 

c) numery rejestracyjne samochodów cystern odnotowane 
w rejestrze zgodnie z art. 84 ust. 2 lit. b) niniejszego rozpo
rządzenia. 

3. Po zakończeniu rozładunku należy sprawdzić, czy na 
statku nie pozostały żadne ryby. 

4. Wszystkie działania monitorujące objęte niniejszym arty
kułem i artykułem 107 niniejszego rozporządzenia są doku
mentowane. Dokumentacja ta przechowywana jest przez sześć 
lat. 

ROZDZIAŁ III 

Dokumenty sprzedaży 

Artykuł 90 

Przepisy ogólne 

1. W dokumencie sprzedaży podaje się liczbę osobników, 
o której mowa w art. 64 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 
w sprawie kontroli, jeżeli odnośna kwota jest zarządzana 
według osobników. 

2. Rodzaj postaci, o której mowa w art. 64 ust. 1 lit. g) 
rozporządzenia w sprawie kontroli, obejmuje stan postaci okre 
ślony w załączniku I. 

3. Cenę, o której mowa w art. 64 ust. 1 lit. l) rozporządzenia 
w sprawie kontroli, podaje się w walucie stosowanej w państwie 
członkowskim, w którym dokonuje się sprzedaży. 

Artykuł 91 

Format dokumentów sprzedaży 

1. Państwa członkowskie określają format stosowany w celu 
elektronicznego wypełniania i przekazywania dokumentów 
sprzedaży, o których mowa w art. 63 rozporządzenia 
w sprawie kontroli. 

2. Wymiana informacji, o których mowa w niniejszym 
rozdziale, pomiędzy państwami członkowskimi dokonywana 
jest przy zastosowaniu formatu określonego w załączniku XII, 
w oparciu o który opracowany zostanie rozszerzalny język 
znaczników (XML). Po konsultacjach z państwami członkow
skimi Komisja określa standard XML, który należy stosować 
przy wszystkich elektronicznych wymianach danych pomiędzy 
państwami członkowskimi oraz pomiędzy państwami człon
kowskimi, Komisją i wyznaczonym przez nią organem. 

3. Zmiany w formacie, o którym mowa w ust. 1, są 
wyraźnie określone i oznaczone datą aktualizacji. Takie zmiany 
nie stają się skutecznie przed upływem sześciu miesięcy po ich 
wprowadzeniu. 

4. Jeżeli państwo członkowskie otrzyma informacje elektro
niczne z innego państwa członkowskiego, zapewnia nadanie 
komunikatu zwrotnego do właściwych organów tego państwa 
członkowskiego. Komunikat zwrotny zawiera potwierdzenie 
odbioru. 

5. Elementy danych w załączniku XII, które zarejestrowani 
nabywcy, zarejestrowane aukcje lub inne podmioty lub osoby 
upoważnione przez państwa członkowskie obowiązkowo odno
towują w swoich dokumentach sprzedaży zgodnie z przepisami 
unijnymi, są również obowiązkowe w przypadku wymian 
między państwami członkowskimi. 

6. Państwa członkowskie: 

a) zapewniają rejestrację danych otrzymanych zgodnie 
z niniejszym rozdziałem w formie danych komputerowych 
i bezpieczne przechowywanie w skomputeryzowanych 
bazach danych przez co najmniej trzy lata; 

b) podejmują wszystkie niezbędne środki, aby zapewnić ich 
wykorzystywanie wyłącznie do celów urzędowych; oraz 

c) podejmują wszelkie niezbędne środki techniczne w celu 
ochrony takich danych przed przypadkowym lub niele
galnym zniszczeniem, przypadkową utratą, pogorszeniem 
jakości, rozpowszechnieniem lub dostępem do nich osób 
niepowołanych.
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7. W każdym z państw członkowskich jeden organ, 
o którym mowa w art. 5 ust. 5 rozporządzenia w sprawie 
kontroli, jest odpowiedzialny za przekazywanie, odbieranie, 
organizację i przetwarzanie wszelkich danych objętych niniej
szym rozdziałem. 

8. Państwa członkowskie dokonują wymiany danych adreso
wych organów, o których mowa w ust. 7, jak również podają te 
dane Komisji i wyznaczonemu przez nią organowi w ciągu 
trzech miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. 

9. Wszelkie zmiany informacji, o których mowa w ust. 7 i 8, 
są przekazywane Komisji, wyznaczonemu przez nią organowi 
i innym państwom członkowskim zanim staną się one 
skuteczne. 

10. Państwa członkowskie określają format dokumentów 
sprzedaży nieobjętych obowiązkiem elektronicznego wypeł
niania i przekazywania. Powyższe dokumenty sprzedaży zawie
rają przynajmniej informacje określone w art. 64 ust. 1 rozpo
rządzenia w sprawie kontroli. 

TYTUŁ V 

NADZÓR 

ROZDZIAŁ I 

Sprawozdania z nadzoru 

Artykuł 92 

Informacje odnotowywane w sprawozdaniu z nadzoru 

1. Sprawozdania z nadzoru, o których mowa w art. 71 ust. 
3 i 4 rozporządzenia w sprawie kontroli, sporządza się zgodnie 
z załącznikiem XXIII do niniejszego rozporządzenia. 

2. Państwa członkowskie umieszczają dane zawarte 
w swoich sprawozdaniach z nadzoru w elektronicznej bazie 
danych, o której mowa w art. 78 rozporządzenia w sprawie 
kontroli, i zapewniają funkcje, o których mowa w pkt 2 załącz
nika XXIV do niniejszego rozporządzenia. Minimum informacji 
odnotowywanych w powyższej bazie danych stanowią infor
macje określone w załączniku XXIII. Sprawozdania z nadzoru 
w formie papierowej można również dodatkowo zeskanować 
do bazy danych. 

3. Dane ze sprawozdań przechowuje się w bazie danych 
przez co najmniej trzy lata. 

4. Po otrzymaniu sprawozdania z nadzoru, o którym mowa 
w ust. 1, państwo członkowskie bandery rozpoczyna działania 
wyjaśniające dotyczące działań swoich statków rybackich, do 
których odnosi się sprawozdanie z nadzoru. 

5. Ustęp 1 stosuje się, nie naruszając przepisów przyjętych 
przez regionalne organizacje ds. rybołówstwa, których Unia 
Europejska jest umawiającą się stroną. 

ROZDZIAŁ II 

Obserwatorzy kontroli 

Artykuł 93 

Przepisy ogólne dotyczące obserwatorów kontroli 

1. Nie naruszając przepisów szczególnych ustanowionych 
przez regionalną organizację ds. rybołówstwa lub uzgodnionych 
z państwem trzecim, na statkach rybackich UE, które objęto 
programem obecności obserwatorów kontroli, przebywa co 
najmniej jeden obserwator kontroli przez okres określony 
programem. 

2. Państwa członkowskie wyznaczają obserwatorów kontroli 
i dopilnowują, aby mogli wypełniać swoje zadania. Państwa 
członkowskie w szczególności zapewniają przewóz obserwa
torów kontroli na odnośne statki rybackie UE i z tych statków. 

3. Obserwatorzy kontroli nie wypełniają innych zadań niż 
zadania ustanowione w art. 73 rozporządzenia w sprawie 
kontroli oraz w art. 95 niniejszego rozporządzenia, chyba że 
inne zadania należy wykonać na mocy unijnego programu 
obecności obserwatorów kontroli lub w ramach programu 
obecności obserwatorów regionalnej organizacji ds. rybołów
stwa lub ustanowionego w ramach umowy dwustronnej 
z państwem trzecim. 

4. Właściwe organy dopilnowują, aby do celów realizacji 
swoich zadań obserwatorzy kontroli posiadali środki komuni
kacji niezależne od systemu komunikacji statku rybackiego. 

5. Niniejsze przepisy nie wpływają na uprawnienia kapitana 
statku rybackiego jako jedynego podmiotu decydującego 
o operacjach statku. 

Artykuł 94 

Niezależność obserwatorów kontroli 

Aby obserwatorzy kontroli byli niezależni od właściciela, opera
tora, kapitana statku rybackiego UE i dowolnego członka załogi, 
zgodnie z art. 73 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli, 
obserwator kontroli nie jest: 

— krewnym ani pracownikiem kapitana statku rybackiego UE 
ani żadnego innego członka załogi, przedstawiciela kapitana 
ani właściciela ani operatora statku rybackiego UE, do 
którego został przypisany, 

— pracownikiem przedsiębiorstwa kontrolowanego przez kapi
tana, członka załogi, przedstawiciela kapitana lub właściciela 
lub operatora statku rybackiego UE, do którego został przy
pisany.

PL L 112/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.4.2011



Artykuł 95 

Obowiązki obserwatorów kontroli 

1. Obserwatorzy kontroli weryfikują odpowiednie doku
menty i odnotowują działania połowowe statku rybackiego 
UE, na którym przebywają, zgodnie z załącznikiem XXV. 

2. W odpowiednich przypadkach obserwatorzy kontroli na 
statku rybackim UE zdają sprawozdanie urzędnikom, którzy 
mają przeprowadzić inspekcję tego statku rybackiego, po ich 
wejściu na statek. Jeżeli pozwala na to wyposażenie statku 
rybackim UE i w odpowiednich przypadkach sprawozdanie to 
odbywa się podczas zamkniętego spotkania. 

3. Obserwatorzy kontroli sporządzają sprawozdanie, 
o którym mowa w art. 73 ust. 5 rozporządzenia w sprawie 
kontroli, stosując format określony w załączniku XXVI. Przeka
zują to sprawozdanie niezwłocznie, przy czym nie później niż 
w ciągu 30 dni po zakończeniu zadania, organom, którym 
podlegają, oraz właściwym organom państwa członkowskiego 
bandery. Właściwe organy, którym podlegają, udostępniają spra
wozdanie na wniosek nadbrzeżnemu państwu członkowskiemu, 
Komisji lub wyznaczonemu przez nią organowi. Kopie spra
wozdań udostępniane innym państwom członkowskim nie 
mogą obejmować miejsc, w których dokonano połowów, 
w odniesieniu do pozycji początkowej i końcowej każdej 
operacji połowowej, ale mogą obejmować dzienne łączne 
połowy w kilogramach ekwiwalentu wagi w relacji pełnej 
w podziale na gatunki oraz rejon ICES lub inny odpowiedni 
obszar. 

Artykuł 96 

Projekty pilotażowe 

Unia może zapewnić pomoc finansową na realizację projektów 
pilotażowych obejmujących rozmieszczenie obserwatorów 
kontroli zgodnie z art. 8 lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia (WE) 
nr 861/2006. 

TYTUŁ VI 

INSPEKCJA 

ROZDZIAŁ I 

Przeprowadzanie inspekcji 

S e k c j a 1 

P r z e p i s y o g ó l n e 

Artykuł 97 

Urzędnicy upoważnieni do prowadzenia inspekcji na 
morzu lub na lądzie 

1. Urzędnicy odpowiedzialni za przeprowadzanie inspekcji, 
o których mowa w art. 74 rozporządzenia w sprawie kontroli, 
są upoważnieni przez właściwe organy państwa członkow
skiego. W tym celu państwa członkowskie wydają swoim urzęd
nikom legitymację służbową, potwierdzającą ich tożsamość 
i uprawnienia. Każdy urzędnik w czasie pracy posiada przy 
sobie legitymację służbową i okazuje ją podczas inspekcji 
przy pierwszej możliwości. 

2. Państwa członkowskie nadają swoim urzędnikom odpo
wiednie uprawnienia niezbędne do przeprowadzania kontroli i 

inspekcji oraz egzekwowania przepisów zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem oraz w celu zapewnienia przestrzegania prze
pisów wspólnej polityki rybołówstwa. 

Artykuł 98 

Zasady ogólne 

1. Nie naruszając przepisów zawartych w planach wielolet
nich, właściwe organy państw członkowskich przyjmują metodę 
opartą na ryzyku, aby wybrać cele przeznaczone do inspekcji 
przy użyciu wszystkich dostępnych informacji. Zgodnie 
z powyższą metodą urzędnicy przeprowadzają inspekcje 
zgodnie z przepisami określonymi w niniejszym rozdziale. 

2. Nie naruszając przepisów zawartych w planach wielolet
nich, państwa członkowskie koordynują swoje działania 
w zakresie kontroli, inspekcji i egzekwowania przepisów. 
W tym celu przyjmują i realizują krajowe programy kontroli, 
o których mowa w art. 46 rozporządzenia w sprawie kontroli, 
oraz wspólne programy kontroli, o których mowa w art. 94 
rozporządzenia w sprawie kontroli, obejmujące zarówno dzia 
łania na morzu jak i na lądzie niezbędne do zapewnienia prze
strzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa. 

3. Stosownie do opartej na ryzyku strategii dotyczącej 
kontroli i egzekwowania przepisów każde państwo członkow
skie przeprowadza w obiektywny sposób niezbędne działania 
inspekcyjne, aby zapobiec zatrzymywaniu na burcie, przełado
wywaniu, wyładowywaniu, przenoszeniu do klatek i hodowli, 
przetwarzaniu, przewożeniu, przechowywaniu, wprowadzaniu 
do obrotu i składowaniu produktów rybołówstwa, które uzys
kano dzięki działaniom niezgodnym z przepisami wspólnej 
polityki rybołówstwa. 

4. Inspekcje prowadzone są w sposób, który w możliwym 
zakresie zapobiega wszelkim niekorzystnym skutkom dla 
higieny i jakości produktów rybołówstwa objętych inspekcją. 

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby krajowe systemy 
informacyjne związane z rybołówstwem umożliwiały bezpo 
średnią elektroniczną wymianę informacji o inspekcjach 
w państwie portu między tymi systemami oraz z innymi 
państwami członkowskimi, Komisją i wyznaczonym przez nią 
organem, w zależności od przypadku, zgodnie z art. 111 
rozporządzenia w sprawie kontroli. 

Artykuł 99 

Obowiązki urzędników na etapie przedinspekcyjnym 

Na etapie przedinspekcyjnym urzędnicy zbierają, jeżeli to 
możliwe, wszystkie odpowiednie informacje, w tym: 

a) licencje połowowe i upoważnienia do połowów; 

b) informacje VMS związane z bieżącym rejsem połowowym; 

c) informacje z nadzoru z powietrza i innych obserwacji; 

d) wcześniejszą dokumentację inspekcyjną i informacje 
dostępne na zabezpieczonej części strony internetowej 
państwa członkowskiego bandery dotyczące danego statku 
rybackiego UE.
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Artykuł 100 

Obowiązki urzędników upoważnionych do 
przeprowadzenia inspekcji 

1. Urzędnicy upoważnieni do przeprowadzenia inspekcji 
sprawdzają i uzupełniają właściwe pozycje określone 
w odpowiednim module inspekcji w sprawozdaniu z inspekcji 
w załączniku XXVII. W tym celu mogą wykonywać zdjęcia, 
nagrania wideo i nagrania audio zgodnie z prawem krajowym 
oraz – w odpowiednich przypadkach – pobierać próbki. 

2. Urzędnicy nie ingerują w prawo każdego operatora do 
komunikacji z właściwymi organami państwa bandery podczas 
działań inspekcyjnych. 

3. Urzędnicy uwzględniają wszelkie informacje podane 
zgodnie z art. 95 ust. 2 niniejszego rozporządzenia przez 
obserwatora kontroli na statku rybackim, który ma zostać 
poddany inspekcji. 

4. Po zakończeniu inspekcji urzędnicy odpowiednio instruują 
operatorów na temat przepisów dotyczących rybołówstwa, 
które mają zastosowanie do zaistniałych okoliczności. 

5. Jeżeli nie znaleziono dowodów na wyraźne naruszenie 
przepisów, po zakończeniu inspekcji urzędnicy możliwie 
najszybciej opuszczają statek rybacki lub obiekt poddany 
inspekcji. 

Artykuł 101 

Obowiązki państw członkowskich, Komisji i Europejskiej 
Agencji Kontroli Rybołówstwa 

1. Właściwe organy państw członkowskich oraz – 
w odpowiednich przypadkach – Komisja i Europejska Agencja 
Kontroli Rybołówstwa dopilnowują, aby ich urzędnicy przepro
wadzali inspekcje w sposób profesjonalny i z zachowaniem 
wysokich norm, jednocześnie zachowując uprzejmą i wrażliwą 
postawę. 

2. Właściwe organy każdego państwa członkowskiego usta
nawiają procedury, aby zapewnić sprawiedliwe i wnikliwe 
rozpatrywanie zgodnie z prawem krajowym wszelkich skarg, 
składanych przez operatorów w związku z przeprowadzeniem 
inspekcji przez ich urzędników. 

3. Nadbrzeżne państwo członkowskie może – stosownie do 
odpowiednich uzgodnień z państwem członkowskim bandery 
statku rybackiego – zaprosić urzędników właściwych organów 
tego państwa członkowskiego do udziału w inspekcjach statków 
rybackich tego państwa członkowskiego, podczas gdy statki te 
prowadzą działania na wodach nadbrzeżnego państwa człon
kowskiego lub dokonują wyładunków w jego portach. 

S e k c j a 2 

I n s p e k c j e n a m o r z u 

Artykuł 102 

Przepisy ogólne dotyczące inspekcji na morzu 

1. Dowolny statek wykorzystywany w celach kontroli, w tym 
nadzoru, jest wyraźnie oznakowany chorągiewką lub symbolem 
określonym w załączniku XXVIII. 

2. Jednostka, która umożliwia przewiezienie urzędników 
prowadzących inspekcje, jest oznakowana podobną flagą lub 
chorągiewką o wielkości odpowiedniej do wielkości jednostki, 
aby wskazać, że służy do zadań związanych z inspekcją rybo 
łówstwa. 

3. Osoby odpowiadające za statki inspekcyjne przestrzegają 
zasad dobrej praktyki morskiej i dokonują manewrów 
w bezpiecznej odległości od statku rybackiego zgodnie 
z międzynarodowymi przepisami w zakresie zapobiegania 
zderzeniom na morzu. 

Artykuł 103 

Wchodzenie na statki rybackie na morzu 

1. Urzędnicy odpowiedzialni za przeprowadzenie inspekcji 
dopilnowują, aby nie podejmowano żadnych działań, które 
mogłyby zagrozić bezpieczeństwu statku rybackiego i jego 
załogi. 

2. Urzędnicy nie wymagają, aby kapitan statku rybackiego, 
na który wchodzą lub z którego schodzą, zatrzymywał statek 
lub manewrował podczas łowienia lub wstrzymywał wydawanie 
lub wybieranie narzędzi połowowych. Urzędnicy mogą jednak 
wymagać przerwania lub opóźnienia wydania narzędzi połowo
wych, aby umożliwić bezpieczne wejście na statek lub zejście ze 
statku rybackiego, do czasu zakończenia wejścia na statek 
rybacki lub zejścia z niego. W przypadku wejścia na pokład 
opóźnienie to nie przekracza 30 minut od momentu wejścia 
urzędników na statek rybacki, chyba że stwierdzono naruszenie 
przepisów. Niniejszy przepis nie wpływa na fakt, że urzędnicy 
mogą wymagać wybrania narzędzi w celu przeprowadzenia 
inspekcji. 

Artykuł 104 

Działania prowadzone na statku 

1. Prowadząc inspekcję, urzędnicy sprawdzają i uzupełniają 
wszystkie właściwe pozycje określone w odpowiednim module 
sprawozdania z inspekcji określonego w załączniku XXVII do 
niniejszego rozporządzenia. 

2. Urzędnicy mogą wymagać od kapitana, aby wybrano 
narzędzie połowowe w celu inspekcji. 

3. Zespoły inspekcyjne składają się normalnie z dwóch 
urzędników. W razie potrzeby do zespołów inspekcyjnych 
mogą dołączyć dodatkowi urzędnicy. 

4. Inspekcja nie przekracza czterech godzin lub trwa do 
momentu wciągnięcia sieci i przeprowadzenia inspekcji sieci 
i połowu, w zależności od tego, który z tych okresów jest 
dłuższy. Powyższy przepis nie ma zastosowania w przypadku 
stwierdzenia wyraźnego naruszenia przepisów lub konieczności 
uzyskania przez urzędników dodatkowych informacji.
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5. W przypadku stwierdzenia wyraźnego naruszenia prze
pisów do dowolnej części narzędzia połowowego lub statku 
rybackiego – w tym do pojemników na produkty rybołówstwa 
oraz przedziałów, w których mogą być one sztauowane – 
można solidnie przytwierdzić znaki identyfikacyjne i plomby, 
a urzędnik (urzędnicy) może (mogą) pozostać na statku przez 
czas niezbędny do zakończenia odpowiednich działań w celu 
zabezpieczenia i zachowania wszystkich dowodów wyraźnego 
naruszenia przepisów. 

S e k c j a 3 

I n s p e k c j e w p o r c i e 

Artykuł 105 

Przygotowanie inspekcji 

1. Bez uszczerbku dla poziomów referencyjnych określonych 
w indywidualnych programach kontroli i inspekcji oraz w art. 9 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 ( 1 ) inspekcja statku 
rybackiego odbywa się w porcie lub przy wyładunku 
w następujących przypadkach: 

a) rutynowo z powodu objęcia metodą pobierania prób na 
podstawie zarządzania opartego na analizie ryzyka; lub 

b) jeżeli podejrzewa się, że statek nie przestrzega przepisów 
wspólnej polityki rybołówstwa. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. b), i nie 
naruszając przepisów ostatniego zdania art. 106 ust. 2 niniej
szego rozporządzenia, właściwe organy państw członkowskich 
dopilnowują, aby na statek rybacki poddawany inspekcji 
w porcie czekali po przybyciu do portu ich urzędnicy. 

3. Ustęp 1 nie wyklucza możliwości przeprowadzenia przez 
państwa członkowskie inspekcji na zasadzie losowej. 

Artykuł 106 

Inspekcje w porcie 

1. Prowadząc inspekcje, urzędnicy sprawdzają i uzupełniają 
wszystkie właściwe pozycje określone w odpowiednim module 
sprawozdania z inspekcji określonego w załączniku XXVII do 
niniejszego rozporządzenia. Urzędnicy przestrzegają wszelkich 
wymogów szczegółowych, które mają zastosowanie do statku 
rybackiego poddanego inspekcji, w szczególności odpowiednich 
przepisów w planach wieloletnich. 

2. Prowadząc inspekcję wyładunku, urzędnicy monitorują 
cały proces wyładunku od początku do końca odnośnej 
operacji. Przeprowadza się kontrolę krzyżową, aby porównać 
ilości w podziale na gatunki odnotowane w uprzednim powia
domieniu o przybyciu w celu wyładunku produktów rybołów
stwa, ilości w podziale na gatunki odnotowane w dzienniku 
połowowym oraz ilości w podziale na gatunki wyładowane 
lub przeładowane, w zależności od przypadku. Niniejszy 
przepis nie wyklucza możliwości przeprowadzeni inspekcji po 
rozpoczęciu wyładunku. 

3. Państwa członkowskie zapewniają skuteczną inspekcję 
i kontrolę obiektów wykorzystywanych w związku 
z działaniami połowowymi oraz późniejszym przetwarzaniem 
produktów rybołówstwa. 

Artykuł 107 

Inspekcja określonych wyładunków gatunków 
pelagicznych 

W przypadku wyładunków śledzia, makreli i ostroboka, 
o których mowa w tytule IV rozdział II sekcja 2 niniejszego 
rozporządzenia, właściwe organy państwa członkowskiego 
dopilnowują, aby inspekcji poddawano co najmniej 15 % wyła
dowanych ilości tych ryb oraz co najmniej 10 % wyładunków 
tych ryb. 

S e k c j a 4 

I n s p e k c j e d o t y c z ą c e p r z e w o z u 

Artykuł 108 

Zasady ogólne 

1. Nie naruszając przepisów zawartych w planach wielolet
nich, inspekcje dotyczące przewozu mogą odbywać się 
w dowolnym miejscu i czasie między punktem wyładunku 
a przybyciem produktów rybołówstwa do miejsca sprzedaży 
lub przetworzenia. Podczas przeprowadzania inspekcji podej
muje się konieczne środki, aby zapewnić zachowanie łańcucha 
chłodniczego produktów rybołówstwa poddanych inspekcji. 

2. Nie naruszając przepisów zawartych w planach wielolet
nich i krajowych programach kontroli lub indywidualnych 
programach kontroli i inspekcji, inspekcje dotyczące przewozu 
obejmują, jeżeli to możliwe, bezpośrednią kontrolę przewożo
nych produktów. 

3. Bezpośrednia kontrola przewożonych produktów rybo 
łówstwa obejmuje pobranie próbek reprezentatywnych dla 
różnych części przewożonych partii. 

4. Prowadząc inspekcję dotyczącą przewozu, urzędnicy 
sprawdzają i uzupełniają wszystkie pozycje, o których mowa 
w art. 68 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kontroli 
i wszystkie odpowiednie pozycje w module sprawozdania okre 
ślonego w załączniku XXVII do niniejszego rozporządzenia. 
W ramach tych działań należy również sprawdzić, czy ilości 
przewożonych produktów rybołówstwa odpowiadają informa
cjom odnotowanym w dokumencie przewozowym. 

Artykuł 109 

Zaplombowane pojazdy 

1. Jeżeli pojazd lub kontener zaplombowano, aby uniknąć 
manipulowania przy ładunku, właściwe organy państw człon
kowskich dopilnowują, aby w dokumencie przewozowym 
odnotowano numery seryjne plomb. Urzędnicy sprawdzają, 
czy plomby są nienaruszone i czy numery seryjne odpowiadają 
informacjom w dokumencie przewozowym.
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2. Jeżeli usuwa się plomby, aby umożliwić inspekcję ładunku 
przed jego przybyciem na miejsce przeznaczenia, urzędnicy 
zastępują oryginalną plombę nową plombą, odnotowując infor
macje dotyczące plomby w dokumencie przewozowym oraz 
podając przyczyny usunięcia oryginalnej plomby. 

S e k c j a 5 

I n s p e k c j e d o t y c z ą c e r y n k u 

Artykuł 110 

Zasady ogólne 

W trakcie wizytacji chłodni, rynków hurtowych i detalicznych, 
restauracji lub wszelkich innych obiektów, w których przecho
wuje się lub sprzedaje ryby po wyładunku, urzędnicy spraw
dzają i uzupełniają wszystkie właściwe pozycje wymienione 
w odpowiednim module sprawozdania z inspekcji określonego 
w załączniku XXVII do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 111 

Dodatkowe metody i techniki 

Poza pozycjami wymienionymi w załączniku XXVII państwa 
członkowskie mogą stosować dostępne metody i techniki 
w celu identyfikacji i zatwierdzania produktów rybołówstwa, 
ich źródła lub pochodzenia oraz dostawców i statków łowczych 
lub jednostek produkcyjnych. 

Artykuł 112 

Kontrola produktów rybołówstwa wycofanych z rynku 

Urzędnicy sprawdzają, czy produkty rybołówstwa wycofane ze 
sprzedaży zgodnie z art. 17 rozporządzenia Rady (WE) nr 
104/2000 ( 1 ) są usuwane zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 2493/2001 ( 2 ). 

ROZDZIAŁ II 

Obowiązki operatorów 

Artykuł 113 

Ogólne obowiązki operatorów 

1. Wszyscy operatorzy podlegający jurysdykcji dowolnego 
państwa członkowskiego mogą być poddawani inspekcji 
w odniesieniu do swoich obowiązków na mocy przepisów 
wspólnej polityki rybołówstwa. 

2. Wszyscy operatorzy poddani inspekcji: 

a) udostępniają urzędnikom na żądanie niezbędne informacje 
i dokumenty, w tym – jeżeli to możliwe – ich kopie lub 
odpowiednie bazy danych, dotyczące działań połowowych, 
które należy wypełniać i przechowywać w formie elektro
nicznej lub papierowej zgodnie z przepisami wspólnej poli
tyki rybołówstwa; 

b) umożliwiają dostęp do wszystkich części statków, obiektów 
oraz wszelkich środków transportu, w tym statków 
powietrznych i poduszkowców, wykorzystywanych 
w związku z działaniami połowowymi i przetwórczymi 
lub mających z nimi związek; 

c) stale zapewniają bezpieczeństwo urzędnikom oraz czynnie 
pomagają urzędnikom i współpracują z nimi podczas wyko
nywania ich zadań związanych z inspekcją; 

d) nie utrudniają urzędnikom prowadzącym inspekcje wykony
wania obowiązków ani nie ingerują w nie, a także nie 
próbują zastraszać tych urzędników, ani nie nakłaniają do 
powyższych czynności innych osób; 

e) zapewniają – jeżeli to możliwe – odosobnione miejsce 
spotkań w celu przekazywania informacji urzędnikom 
przez obserwatora kontroli, o czym mowa w art. 95 ust. 
2 niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 114 

Obowiązki kapitana podczas inspekcji 

1. Kapitan statku rybackiego poddawanego inspekcji lub jego 
przedstawiciel: 

a) umożliwia urzędnikom bezpieczne i skuteczne wejście na 
statek zgodnie z zasadami dobrej praktyki morskiej po 
wysłaniu statkowi rybackiemu odpowiedniego sygnału przy 
użyciu międzynarodowego kodu sygnałów lub po określeniu 
zamiaru wejścia na statek drogą komunikacji radiowej przez 
statek lub śmigłowiec przewożący urzędnika; 

b) zapewnia trap spełniający wymogi załącznika XXIX, aby 
umożliwić bezpieczny i dogodny dostęp do dowolnego 
statku, który wymaga wspięcia się na wysokość co najmniej 
1,5 metra; 

c) umożliwia urzędnikom wykonywanie zadań związanych 
z inspekcją, zapewniając wymaganą i zasadną pomoc; 

d) umożliwia urzędnikom komunikowanie się z organami 
państwa bandery, państwa nadbrzeżnego i państwa dokonu
jącego inspekcji; 

e) ostrzega urzędników przed szczególnymi zagrożeniami dla 
bezpieczeństwa występującymi na statkach rybackich; 

f) zapewnia urzędnikom dostęp do wszystkich miejsc na 
statku, wszystkich przetworzonych lub nieprzetworzonych 
połowów, wszystkich narzędzi połowowych oraz wszystkich 
odpowiednich informacji i dokumentów; 

g) umożliwia urzędnikom bezpieczne zejście ze statku po 
zakończeniu inspekcji. 

2. Kapitanów nie obowiązuje wymóg ujawniania wrażliwych 
informacji handlowych przez otwarte kanały radiowe.
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ROZDZIAŁ III 

Sprawozdanie z inspekcji 

Artykuł 115 

Wspólne przepisy dotyczące sprawozdań z inspekcji 

1. Nie naruszając przepisów szczególnych przyjętych 
w ramach regionalnych organizacji ds. rybołówstwa, sprawoz
dania z inspekcji, o których mowa w art. 76 rozporządzenia 
w sprawie kontroli, obejmują właściwe informacje zawarte 
w odpowiednim module określonym w załączniku XXVII. 
Urzędnicy wypełniają sprawozdania podczas inspekcji lub 
możliwie najszybciej po jej zakończeniu. 

2. Jeżeli w trakcie inspekcji stwierdzi się wyraźne naruszenie 
przepisów, w sprawozdaniu z inspekcji uwzględnia się jego 
elementy prawne i materialne wraz ze wszelkimi innymi infor
macjami dotyczącymi naruszenia przepisów. Jeżeli w trakcie 
inspekcji stwierdzi się kilka naruszeń przepisów, 
w sprawozdaniu z inspekcji odnotowuje się odpowiednie 
elementy każdego naruszenia. 

3. Na koniec inspekcji urzędnicy powiadamiają o swoich 
ustaleniach osobę fizyczną odpowiedzialną za statek rybacki, 
pojazd, statek powietrzny, poduszkowiec lub obiekt poddany 
inspekcji (operatora). Operator ma możliwość przedstawienia 
uwag dotyczących inspekcji i ustaleń dokonanych podczas 
inspekcji. Uwagi operatora odnotowuje się w sprawozdaniu 
z inspekcji. Jeżeli urzędnicy nie posługują się tym samym języ
kiem co operator podany inspekcji, podejmują odpowiednie 
działania, aby ich ustalenia były dla niego zrozumiałe. 

4. Jeżeli jest to konieczne, operator ma prawo do kontaktu 
ze swoim przedstawicielem lub właściwymi organami państwa 
bandery, jeżeli wystąpią poważne trudności ze zrozumieniem 
wyników inspekcji oraz dotyczącego jej sprawozdania. 

5. Format elektronicznego przekazywania, o którym mowa 
w art. 76 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli, ustala się 
po konsultacjach między państwami członkowskimi a Komisją. 

Artykuł 116 

Wypełnianie sprawozdań z inspekcji 

1. Jeżeli sprawozdanie z inspekcji sporządza się ręcznie 
w formie papierowej, jest ono wypełnione w sposób czytelny, 
nieścieralny i wyraźny. Nie wymazuje się ani nie zmienia 
żadnego wpisu. Jeżeli w sprawozdaniu sporządzonym ręcznie 
popełniono błąd, odpowiedni urzędnik starannie przekreśla 
i parafuje błędny wpis. 

2. Urzędnik odpowiedzialny za inspekcję podpisuje sprawoz
danie. Operatorowi umożliwia się podpisanie sprawozdania. Nie 
naruszając przepisów prawa krajowego, podpis operatora 
stanowi potwierdzenie sporządzenia sprawozdania i nie jest 
traktowany jako akceptacja jego treści. 

3. Urzędnicy mogą sporządzać sprawozdania z inspekcji, 
o których mowa w art. 115 niniejszego rozporządzenia, 
w formie elektronicznej. 

Artykuł 117 

Kopia sprawozdania z inspekcji 

Operatorowi przesyła się kopię sprawozdania z inspekcji, 
o którym mowa w art. 116 niniejszego rozporządzenia, nie 
później niż 15 dni roboczych po zakończeniu inspekcji 
i zgodnie z prawem krajowym państwa członkowskiego, 
którego suwerenności lub jurysdykcji podlega miejsce przepro
wadzenia inspekcji. W przypadku stwierdzenia naruszenia prze
pisów ujawnienie sprawozdania podlega przepisom prawnym 
dotyczącym ujawniania informacji, które obowiązują 
w odnośnym państwie członkowskim. 

ROZDZIAŁ IV 

Elektroniczna baza danych 

Artykuł 118 

Elektroniczna baza danych 

1. W swoich krajowych programach kontroli państwa człon
kowskie uwzględniają procedury rejestracji przez urzędników 
sprawozdań z inspekcji w formie papierowej lub elektronicznej. 
Sprawozdania te są umieszczane w elektronicznej bazie danych, 
o której mowa w art. 78 rozporządzenia w sprawie kontroli, 
i zapewniają funkcje, o których mowa w pkt 2 załącznika XXIV 
do niniejszego rozporządzenia. Minimum informacji zawartych 
w elektronicznej bazie danych stanowią pozycje uzupełnione 
zgodnie z art. 115 ust. 1 niniejszego rozporządzenia 
i określone w załączniku XXVII jako obowiązkowe. Sprawoz
dania z inspekcji w formie papierowej również zeskanowuje się 
do bazy danych. 

2. Baza danych jest dostępna dla Komisji i wyznaczonego 
przez nią organu zgodnie z procedurami określonymi w art. 
114, 115 i 116 rozporządzenia w sprawie kontroli. Odpo
wiednie dane w bazie danych są również dostępne dla innych 
państw członkowskich w związku ze wspólnym planem 
rozmieszczenia. 

3. Dane ze sprawozdań z inspekcji przechowuje się w bazie 
danych przez co najmniej trzy lata. 

ROZDZIAŁ V 

Inspektorzy unijni 

Artykuł 119 

Zgłaszanie inspektorów unijnych 

1. W ciągu trzech miesięcy po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie oraz Europejska Agencja 
Kontroli Rybołówstwa zgłaszają Komisji drogą elektroniczną 
imiona i nazwiska swoich urzędników, których należy ująć 
w wykazie inspektorów unijnych, o którym mowa w art. 79 
rozporządzenia w sprawie kontroli.
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2. Urzędnicy, których należy ująć w wykazie: 

a) mają duże doświadczenie w dziedzinie kontroli i inspekcji 
rybołówstwa; 

b) posiadają dogłębną wiedzę na temat prawodawstwa Unii 
Europejskiej dotyczącego rybołówstwa; 

c) doskonale władają jednym z języków urzędowych Unii Euro
pejskiej, a drugim z tych języków w sposób zadowalający; 

d) są odpowiednio sprawni fizycznie, by wykonywać swoje 
obowiązki; 

e) w odpowiednich przypadkach przeszli podstawowe szko
lenie w zakresie bezpieczeństwa na morzu. 

Artykuł 120 

Wykaz inspektorów unijnych 

1. Na podstawie zgłoszeń państw członkowskich 
i Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa Komisja przyjmuje 
wykaz inspektorów unijnych sześć miesięcy po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia. 

2. Po sporządzeniu wstępnego wykazu państwa członkow
skie oraz Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa zgłaszają 
Komisji do października każdego roku wszelkie zmiany, jakie 
pragną wprowadzić w wykazie na następny rok kalendarzowy. 
Komisja wprowadza odpowiednie zmiany w wykazie do dnia 
31 grudnia każdego roku. 

3. Wykaz oraz wprowadzone w nim zmiany publikuje się na 
oficjalnej stronie internetowej Europejskiej Agencji Kontroli 
Rybołówstwa. 

Artykuł 121 

Przekazywanie wykazu inspektorów unijnych regionalnym 
organizacjom ds. rybołówstwa 

Wyznaczony przez Komisję organ przekazuje sekretariatowi 
regionalnej organizacji ds. rybołówstwa wykaz inspektorów 
unijnych, którzy mają przeprowadzać inspekcje w ramach tej 
organizacji. 

Artykuł 122 

Uprawnienia i obowiązki inspektorów unijnych 

1. Wypełniając swoje zadania, inspektorzy unijni przestrze
gają prawa Unii Europejskiej oraz – w takim zakresie, w jakim 
ma ono zastosowanie – prawa krajowego państwa członkow
skiego, w którym przeprowadza się inspekcję, lub – jeżeli 
inspekcję przeprowadza się poza wodami UE – prawa krajo
wego państwa członkowskiego bandery statku rybackiego 
poddanego inspekcji oraz odpowiednich przepisów międzyna
rodowych. 

2. Inspektorzy unijni okazują legitymację służbową, potwier
dzającą ich tożsamość i uprawnienia. W tym celu Komisja lub 
Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa wydaje im dokument 
potwierdzający ich tożsamość i uprawnienia. 

3. Państwa członkowskie ułatwiają inspektorom unijnym 
wykonywanie obowiązków i udzielają im pomocy potrzebnej 
do wypełniania ich zadań. 

4. Właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić 
inspektorom unijnym na to, aby pomagali inspektorom 
krajowym w wypełnianiu ich obowiązków. 

5. Artykuły 113 i 114 niniejszego rozporządzenia stosuje się 
odpowiednio. 

Artykuł 123 

Sprawozdania 

1. Inspektorzy unijni przedkładają dzienne podsumowanie 
działań inspekcyjnych, obejmujące rodzaj przeprowadzonej 
inspekcji oraz nazwę i numer identyfikacyjny każdego statku 
rybackiego lub jednostki poddanych inspekcji, właściwym 
organom państwa członkowskiego, na którego wodach przepro
wadzono inspekcję, lub – jeżeli inspekcję przeprowadzono poza 
wodami UE – państwu członkowskiemu bandery statku rybac
kiego UE poddanego inspekcji oraz Europejskiej Agencji 
Kontroli Rybołówstwa. 

2. Jeżeli w trakcie inspekcji inspektorzy unijni stwierdzą 
naruszenie przepisów, niezwłocznie przedkładają skrócone spra
wozdanie z inspekcji właściwym organom nadbrzeżnego 
państwa członkowskiego lub – jeżeli inspekcję przeprowadzono 
poza wodami UE – właściwym organom państwa członkow
skiego bandery statku rybackiego poddanego inspekcji oraz 
Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa. Takie skrócone 
sprawozdanie z inspekcji zawiera co najmniej datę i miejsce 
inspekcji, dane identyfikacyjne jednostki inspekcyjnej, dane iden
tyfikacyjne przedmiotu inspekcji oraz rodzaj stwierdzonego 
naruszenia przepisów. 

3. Inspektorzy unijni przedkładają kopię pełnego sprawoz
dania z inspekcji, w którym uzupełniono właściwe pozycje 
określone w odpowiednim module inspekcji w sprawozdaniu 
z inspekcji w załączniku XXVII, właściwym organom państwa 
członkowskiego bandery statku rybackiego lub jednostki podda
nych inspekcji oraz właściwym organom państwa członkow
skiego, na którego wodach przeprowadzono inspekcję, 
w ciągu siedmiu dni od daty inspekcji. Jeżeli inspektorzy unijni 
stwierdzili naruszenie przepisów, kopię pełnego sprawozdania 
z inspekcji przesyła się również Europejskiej Agencji Kontroli 
Rybołówstwa. 

4. Sprawozdania dzienne i sprawozdania z inspekcji, 
o których mowa w niniejszym artykule, przesyła się Komisji 
na jej żądanie.
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Artykuł 124 

Działania następcze w związku ze sprawozdaniami 

1. Państwa członkowskie podejmują działania w związku ze 
sprawozdaniami przedłożonymi przez inspektorów unijnych 
zgodnie z art. 123 niniejszego rozporządzenia w taki sam 
sposób, w jaki podejmują działania w związku ze sprawozda
niami własnych urzędników. 

2. Państwo członkowskie, które wyznaczyło inspektora unij
nego, lub – w odpowiednich przypadkach – Komisja lub Euro
pejska Agencja Kontroli Rybołówstwa współpracują z państwem 
członkowskim, które podejmuje działania w związku ze spra
wozdaniem przedłożonym przez inspektora unijnego, w celu 
ułatwienia postępowania sądowego i administracyjnego. 

3. Na żądanie inspektor unijny uczestniczy i przedstawia 
dowody w postępowaniu w sprawie naruszenia przepisów 
wszczętym przez dowolne państwo członkowskie. 

TYTUŁ VII 

EGZEKWOWANIE PRZEPISÓW 

SYSTEM PUNKTÓW ZA POWAŻNE NARUSZENIA PRZEPISÓW 

Artykuł 125 

Ustanowienie i działanie systemu punktów za poważne 
naruszenia przepisów 

Każde państwo członkowskie wyznacza właściwe organy 
krajowe, które odpowiadają za: 

a) ustanowienie systemu przyznawania punktów za poważne 
naruszenia przepisów, o którym mowa w art. 92 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie kontroli; 

b) przyznawanie odpowiedniej liczby punktów właścicielowi 
licencji połowowej; 

c) przenoszenie przyznanych punktów na każdego przyszłego 
właściciela licencji połowowej dla danego statku rybackiego, 
który został sprzedany, przekazany lub w inny sposób 
zmienił właściciela; 

d) prowadzenie odpowiednich rejestrów punktów przypisanych 
każdemu właścicielowi licencji połowowej lub przeniesio
nych na właściciela każdej licencji połowowej. 

Artykuł 126 

Przyznawanie punktów 

1. Właściwy organ państwa członkowskiego bandery przy
znaje właścicielowi licencji połowowej dla danego statku rybac
kiego liczbę punktów za poważne naruszenia przepisów 
zgodnie z załącznikiem XXX. 

2. Jeżeli w odniesieniu do tej samej osoby fizycznej lub 
prawnej będącej właścicielem licencji wykryto co najmniej 
dwa poważne naruszenia przepisów w trakcie jednej inspekcji, 
liczba punktów przyznanych właścicielowi licencji połowowej, 
o której mowa w ust. 1, za każde poważne naruszenie wynosi 
maksymalnie 12 punktów. 

3. Właściciela licencji połowowej powiadamia się 
o przyznaniu mu punktów. 

4. Punkty przypisuje się właścicielowi licencji połowowej 
w dniu określonym w decyzji o ich przyznaniu. Państwa człon
kowskie dopilnowują, aby stosowanie przepisów krajowych 
dotyczących skutków zawieszających postępowania wyjaśniają
cego nie powodowały, że system punktów jest nieskuteczny. 

5. Jeżeli poważne naruszenie przepisów zostanie stwierdzone 
w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie 
bandery, punkty przyznają właściwe organy państwa członkow
skiego bandery, o których mowa w art. 125 niniejszego rozpo
rządzenia, po powiadomieniu na mocy art. 89 ust. 4 rozporzą
dzenia w sprawie kontroli. 

Artykuł 127 

Powiadamianie o decyzjach 

Jeżeli organ wyznaczony zgodnie z art. 125 niniejszego rozpo
rządzenia nie jest jednym organem, o którym mowa w art. 5 
ust. 5 rozporządzenia w sprawie kontroli, jeden organ jest 
informowany o wszelkich decyzjach podjętych na podstawie 
niniejszego tytułu. 

Artykuł 128 

Przeniesienie prawa własności 

Jeżeli statek rybacki został wystawiony na sprzedaż lub jest 
objęty innym rodzajem przeniesienia prawa własności, właści
ciel licencji połowowej informuje każdego potencjalnego przy
szłego właściciela licencji połowowej o liczbie punktów, które 
są mu nadal przypisane, za pomocą poświadczonej kopii uzys
kanej od właściwych organów. 

Artykuł 129 

Zawieszenie i cofnięcie na stałe licencji połowowej 

1. Zgromadzenie 18, 36, 54 i 72 punktów przez właściciela 
licencji połowowej automatycznie powoduje odpowiednio 
pierwsze, drugie, trzecie i czwarte zawieszenie licencji poło
wowej na odpowiednie okresy, o których mowa w art. 92 
ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli. 

2. Zgromadzenie 90 punktów przez właściciela licencji poło
wowej automatycznie powoduje cofnięcie na stałe licencji poło
wowej.
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Artykuł 130 

Działania następcze w związku z zawieszeniem 
i cofnięciem na stałe licencji połowowej 

1. Jeżeli licencję połowową zawieszono lub cofnięto na stałe 
zgodnie z art. 129 niniejszego rozporządzenia, właściwe organy 
państwa członkowskiego bandery bezzwłocznie informują 
właściciela licencji połowowej, że licencję połowową zawie
szono lub cofnięto na stałe. 

2. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, właści
ciel licencji połowowej dopilnowuje, aby natychmiast wstrzy
mano wszystkie działania połowowe odnośnego statku rybac
kiego. Właściciel licencji połowowej dopilnowuje, aby statek ten 
natychmiast udał się do portu macierzystego lub portu wskaza
nego przez właściwe organy państwa członkowskiego bandery. 
Podczas tego rejsu narzędzia połowowe są związane i złożone 
zgodnie z art. 47 rozporządzenia w sprawie kontroli. Właściciel 
licencji połowowej dopilnowuje, aby z wszelkim połowem na 
statku rybackim postąpiono zgodnie z instrukcjami właściwych 
organów państwa członkowskiego bandery. 

Artykuł 131 

Wykreślanie licencji połowowych z odpowiednich 
wykazów 

1. Jeżeli licencję połowową zawieszono lub cofnięto na stałe 
zgodnie z art. 129 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia, 
statek rybacki, którego dotyczy zawieszona lub cofnięta na 
stałe licencja połowowa, określa się w rejestrze krajowym, 
o którym mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
2371/2002, jako statek nieposiadający licencji połowowej. 
Taki statek rybacki określa się również w powyższy sposób 
w rejestrze floty rybackiej UE, o którym mowa w art. 15 ust. 
3 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002. 

2. Cofnięcie na stałe licencji połowowej zgodnie z art. 129 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia nie wpływa na poziomy 
odniesienia państwa członkowskiego bandery wydającego 
licencję połowową, o których mowa w art. 12 rozporządzenia 
(WE) nr 2371/2002. 

3. Właściwe organy państw członkowskich natychmiast 
aktualizują wykaz, o którym mowa w art. 116 ust. 1 lit. d) 
rozporządzenia w sprawie kontroli, podając wszystkie przy
znane punkty i wynikające z nich zawieszenia i cofnięcia na 
stałe licencji połowowych, w tym termin rozpoczęcia oraz okres 
obowiązywania zawieszeń i cofnięć. 

Artykuł 132 

Nielegalne połowy w okresie zawieszenia lub po cofnięciu 
na stałe licencji połowowej 

1. Jeżeli statek rybacki, którego licencję połowową zawie
szono lub cofnięto na stałe zgodnie z art. 129 niniejszego 

rozporządzenia, prowadzi działania połowowe w okresie zawie
szenia lub po cofnięciu na stałe licencji połowowej, właściwe 
organy podejmują natychmiastowe środki egzekucyjne zgodnie 
z art. 91 rozporządzenia w sprawie kontroli. 

2. Statek rybacki, o którym mowa w ust. 1, może 
w odpowiednich przypadkach zostać wpisany do unijnego 
wykazu statków NNN zgodnie z art. 27 rozporządzenia (WE) 
nr 1005/2008. 

Artykuł 133 

Anulowanie punktów 

1. Jeżeli licencję połowową zawieszono zgodnie z art. 129 
niniejszego rozporządzenia, punkty, na podstawie których 
zawieszono licencję połowową, nie zostają anulowane. Wszelkie 
nowe punkty przyznawane właścicielowi licencji połowowej 
dodaje się do przyznanych już punktów do celów art. 129 
niniejszego rozporządzenia. 

2. W celu stosowania art. 92 ust. 3 rozporządzenia 
w sprawie kontroli, jeżeli punkty anulowano zgodnie z art. 
92 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli, właściciela licencji 
połowowej traktuje się tak, jakby jego licencji połowowej nie 
zawieszono zgodnie z art. 129 niniejszego rozporządzenia. 

3. Pod warunkiem, że łączna liczba punktów przyznanych 
właścicielowi licencji połowowej dla danego statku rybackiego 
przekracza dwa, dwa punkty zostają anulowane, jeżeli: 

a) statek rybacki, który wykorzystano do naruszenia przepisów, 
z powodu którego przyznano punkty, stosuje następnie VMS 
lub rejestruje i przekazuje następnie dane z dziennika poło
wowego, deklaracji przeładunkowych i wyładunkowych, nie 
będąc prawnie zobowiązanym do stosowania tych techno
logii; lub 

b) po przyznaniu punktów właściciel licencji połowowej dobro
wolnie zgłasza się do udziału w działaniach naukowych na 
rzecz poprawy selektywności narzędzi połowowych; lub 

c) właściciel licencji połowowej jest członkiem organizacji 
producentów i zaakceptował plan połowowy przyjęty 
przez organizację producentów w roku następującym po 
przyznaniu punktów, zakładający zmniejszenie uprawnień 
do połowów o 10 % w przypadku właściciela licencji poło
wowej; lub 

d) właściciel licencji połowowej podejmuje połowy objęte 
programem oznakowania ekologicznego, którego celem jest 
certyfikacja i promocja oznakowań produktów z właściwie 
zarządzanych połowów morskich oraz badanie kwestii zwią
zanych ze zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołów
stwa.
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W każdym trzyletnim okresie od daty ostatniego poważnego 
naruszenia przepisów właściciel licencji połowowej może tylko 
raz skorzystać z jednej z możliwości opisanych w lit. a), b), c) 
lub d), aby zmniejszyć liczbę przyznanych mu punktów, pod 
warunkiem, że takie zmniejszenie nie prowadzi do anulowania 
wszystkich punktów przypisanych licencji połowowej. 

4. Jeżeli punkty anulowano zgodnie z ust. 3, właściciela 
licencji połowowej informuje się o tym anulowaniu. Właściciela 
licencji połowowej informuje się również o pozostałej liczbie 
punktów. 

Artykuł 134 

System punktów dotyczący kapitanów statków rybackich 

Po sześciu miesiącach od daty rozpoczęcia stosowania niniej
szego tytułu państwa członkowskie powiadamiają Komisję 
o krajowych systemach punktów dotyczących kapitanów, 
o których mowa w art. 92 ust. 6 rozporządzenia w sprawie 
kontroli. 

TYTUŁ VIII 

ŚRODKI ZAPEWNIAJĄCE PRZESTRZEGANIE CELÓW 
WSPÓLNEJ POLITYKI RYBOŁÓWSTWA PRZEZ PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIE 

ROZDZIAŁ I 

Zawieszenie i anulowanie unijnej pomocy finansowej 

Artykuł 135 

Definicja 

Do celów niniejszego rozdziału stosuje się następujące definicje: 

1) „płatność” oznacza dowolny wkład finansowy, który Komisja 
wypłaca po złożeniu przez państwo członkowskie wniosku 
o płatność w trakcie lub po zakończeniu realizacji programu 
operacyjnego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 
lub projektu objętego art. 8 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 
861/2006; 

2) „wstrzymanie” oznacza wstrzymanie biegu terminu płat
ności; 

3) „zawieszenie” oznacza zawieszenie płatności na mocy indy
widualnych wniosków o płatność, o którym mowa w art. 
103 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli; 

4) „anulowanie” oznacza anulowanie całości lub części zawie
szonego wkładu unijnego w program operacyjny na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 lub konkretny projekt 
objęty art. 8 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 861/2006. 

Artykuł 136 

Wstrzymanie biegu terminu płatności 

1. Bieg terminu płatności może zostać wstrzymany przez 
delegowanego urzędnika zatwierdzającego określonego w 

rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 ( 1 ) na okres 
nieprzekraczający sześciu miesięcy, jeżeli: 

a) stwierdzono nieprzestrzeganie przepisów WPRyb; lub 

b) delegowany urzędnik zatwierdzający musi przeprowadzić 
dodatkowe weryfikacje w związku z ustaleniami, które wska
zują na braki w systemie kontroli państwa członkowskiego 
lub na nieprzestrzeganie przepisów WPRyb w trakcie 
połowów i związanych z nimi działań. 

2. Odnośne państwo członkowskie jest powiadamiane na 
piśmie zgodnie z art. 103 ust. 3 rozporządzenia w sprawie 
kontroli o przyczynach wstrzymania biegu terminu płatności. 
W ciągu miesiąca od otrzymania wspomnianego pisma Komisja 
zwróci się do państwa członkowskiego o zgłoszenie podjętych 
działań naprawczych lub o informacje dotyczące pomocy finan
sowej przyznanej na działania związane z połowami, których 
dotyczy nieprzestrzeganie przepisów, zgodnie z załącznikiem 
XXXI do niniejszego rozporządzenia. 

3. Jeżeli państwo członkowskie nie odpowie na wniosek 
Komisji w okresie wspomnianym w ust. 2 lub jeżeli odpowiedź 
nie będzie zadowalająca, Komisja może wysyłać upomnienie 
przedłużające ten okres najwyżej o dodatkowe 15 dni. 

4. Wstrzymanie ulega zakończeniu, kiedy państwo człon
kowskie wykaże w swojej odpowiedzi, że podjęło działania 
naprawcze, aby zapewnić przestrzeganie przepisów WPRyb, 
lub wykaże, że ustalenia, które wskazują na braki w systemie 
kontroli państwa członkowskiego lub na nieprzestrzeganie prze
pisów WPRyb w trakcie połowów i związanych z nimi działań, 
są nieuzasadnione. 

Artykuł 137 

Zawieszenie płatności 

1. Jeżeli odnośne państwo członkowskie nie odpowie na 
wniosek Komisji w okresie wspomnianym w art. 136 niniej
szego rozporządzenia lub jeżeli odpowiedź nie będzie zadowa
lająca, na podstawie informacji dostępnych w tym czasie 
Komisja może przyjąć decyzję o zawieszeniu całości lub części 
płatności unijnej pomocy finansowej dla tego państwa człon
kowskiego (zwaną dalej „decyzją o zawieszeniu”), o której 
mowa w art. 103 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli. 

2. W decyzji o zawieszeniu opisuje się zwięźle odpowiednie 
fakty i przepisy prawne, przedstawia się ocenę Komisji doty
czącą warunków, o których mowa w art. 103 ust. 1 i 6 rozpo
rządzenia w sprawie kontroli, oraz określa się, jaka część płat
ności zostaje zawieszona. W decyzji o zawieszeniu wzywa się 
odnośne państwo członkowskie do podjęcia działań napraw
czych w przewidzianym terminie, który nie przekracza sześciu 
miesięcy.
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3. Kwotę płatności, która zostaje zawieszona, oblicza się, 
stosując wskaźnik przyjęty z uwzględnieniem kryteriów okre 
ślonych w art. 103 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kontroli. 

Artykuł 138 

Anulowanie pomocy finansowej 

1. Jeżeli w trakcie okresu zawieszenia państwo członkowskie 
nadal nie wykaże, że poprawiło sytuację, która doprowadziła do 
przyjęcia decyzji o zawieszeniu, o czym mowa w art. 103 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie kontroli, Komisja może poinfor
mować je o zamiarze przyjęcia decyzji o anulowaniu. 
Artykuł 136 ust. 2 i 3 niniejszego rozporządzenia stosuje się 
odpowiednio. 

2. Jeżeli dane państwo członkowskie nie odpowie na 
wniosek Komisji, o którym mowa w ust. 1, lub jeżeli odpo
wiedź nie będzie zadowalająca, na podstawie informacji dostęp
nych w tym czasie Komisja może przyjąć decyzję o anulowaniu 
całości lub części zawieszonych płatności dla tego państwa 
członkowskiego. 

3. Decyzja o anulowaniu, o której mowa w ust. 2, może 
obejmować odzyskanie części lub całości zaliczki, jeżeli została 
ona już wypłacona na poczet wkładu finansowego 
w odniesieniu do projektów objętych art. 8 lit. a) rozporzą
dzenia (WE) nr 861/2006, dla których zawieszono płatności. 

4. Kwoty zawieszonych płatności, które zostają anulowane, 
oblicza się, stosując wskaźnik przyjęty z uwzględnieniem kryte
riów określonych w art. 103 ust. 5 rozporządzenia w sprawie 
kontroli. 

5. Kwotę zaliczki na poczet wkładu finansowego objętą 
odzyskaniem w odniesieniu do projektów, dla których zawie
szono płatności, zwraca się Komisji w ramach procedury odzys
kania należności określonej w art. 28 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 861/2006 oraz art. 72 rozporządzenia (WE, Euratom) 
nr 1605/2002. 

ROZDZIAŁ II 

Odliczanie uprawnień do połowów 

Artykuł 139 

Przepisy ogólne dotyczące odliczania uprawnień do 
połowów z powodu ich przekroczenia 

1. Wielkość przekroczenia uprawnień do połowów 
w odniesieniu do dostępnych kwot i nakładu połowowego usta
lonych na dany okres, o którym to przekroczeniu mowa w art. 

105 ust. 1 i art. 106 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli, 
określa się na podstawie danych liczbowych dostępnych piętna
stego dnia drugiego miesiąca po upływie okresu objętego regu
lacją. 

2. Wielkość przekroczenia uprawnień do połowów określa 
się w odniesieniu do uprawnień do połowów dostępnych na 
końcu każdego danego okresu dla danego państwa członkow
skiego, uwzględniając wymiany uprawnień do połowów 
zgodnie z art. 20 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, 
przeniesienia kwot zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 847/96 ( 1 ), ponowny przydział dostępnych uprawnień 
do połowów zgodnie z art. 37 rozporządzenia w sprawie 
kontroli oraz odliczenie uprawnień do połowów zgodnie 
z art. 105, 106 i 107 rozporządzenia w sprawie kontroli. 

3. Wymiana uprawnień do połowów zgodnie z art. 20 ust. 5 
rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 w odniesieniu do danego 
okresu nie jest dozwolona po ostatnim dniu pierwszego 
miesiąca po upływie tego okresu. 

Artykuł 140 

Konsultacje dotyczące odliczenia uprawnień do połowów 

W przypadku odliczeń uprawnień do połowów zgodnie z art. 
105 ust. 4 i 5 oraz art. 106 ust. 3 rozporządzenia w sprawie 
kontroli Komisja konsultuje się z odnośnym państwem człon
kowskim w związku z proponowanymi środkami. Odnośne 
państwo członkowskie odpowiada na konsultację Komisji 
w ciągu 10 dni roboczych. 

ROZDZIAŁ III 

Odliczanie kwot z powodu nieprzestrzegania przepisów 
wspólnej polityki rybołówstwa 

Artykuł 141 

Przepisy dotyczące odliczania kwot z powodu 
nieprzestrzegania celów wspólnej polityki rybołówstwa 

1. Termin, w którym państwa członkowskie muszą wykazać, 
że łowisko może być bezpiecznie eksploatowane, o którym 
mowa w art. 107 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli, 
ma zastosowanie od daty pisma Komisji do państwa członkow
skiego. 

2. W odpowiedzi na mocy art. 107 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie kontroli państwa członkowskie przedstawiają 
dowody materialne, dzięki którym można wykazać Komisji, iż 
łowisko może być bezpiecznie eksploatowane.
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Artykuł 142 

Określenie odliczanych ilości 

1. Każde odliczenie kwot zgodnie z art. 107 rozporządzenia 
w sprawie kontroli jest proporcjonalne do zakresu i charakteru 
nieprzestrzegania przepisów dotyczących stad objętych planami 
wieloletnimi oraz wagi zagrożenia dla zachowania tych stad. 
Uwzględnia ono szkodę, którą spowodowało w tych stadach 
nieprzestrzeganie przepisów dotyczących stad objętych planami 
wieloletnimi. 

2. Jeżeli odliczenie zgodne z ust. 1 nie może być dokonane 
względem kwoty, przydziału lub udziału w stadzie lub grupie 
stad, których dotyczy nieprzestrzeganie przepisów, ponieważ 
kwota, przydział lub udział w tymże stadzie lub grupie stad 
nie jest przyznany danemu państwu członkowskiemu lub nie 
jest wystarczający, wówczas Komisja po konsultacji z danym 
państwem członkowskim może w następnym roku lub 
w następnych latach dokonać odliczeń od kwot dotyczących 
innych stad lub grup stad przyznanych temu państwu człon
kowskiemu w tym samym obszarze geograficznym lub o tej 
samej wartości handlowej zgodnie z ust. 1. 

TYTUŁ IX 

DANE I INFORMACJE 

ROZDZIAŁ I 

Analiza i audyt danych 

Artykuł 143 

Przedmiot 

Skomputeryzowany system zatwierdzania, o którym mowa 
w art. 109 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli, obejmuje 
w szczególności: 

a) bazę danych lub bazy danych z wszystkimi danymi, które 
system ma zatwierdzić, o których mowa w art. 144 niniej
szego rozporządzenia; 

b) procedury zatwierdzania, w tym kontrole jakości danych, 
analiza i kontrole krzyżowe wszystkich tych danych, 
o których mowa w art. 145 niniejszego rozporządzenia; 

c) procedury dostępu Komisji lub wyznaczonego przez nią 
organu do wszystkich tych danych, o którym mowa w art. 
146 niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 144 

Zatwierdzane dane 

1. Do celów skomputeryzowanego systemu zatwierdzania 
państwa członkowskie dopilnowują, aby wszystkie dane, 
o których mowa w art. 109 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
kontroli, przechowywano w skomputeryzowanej bazie danych 
lub skomputeryzowanych bazach danych. Minimum, które 
należy uwzględnić, to pozycje wymienione w załączniku XXIII, 
pozycje określone w załączniku XXVII jako obowiązkowe, 
pozycje wymienione w załączniku XII oraz pozycje wymienione 
w załączniku XXXII. System zatwierdzania może również 

uwzględniać wszelkie inne dane niezbędne do celów procedur 
zatwierdzania. 

2. Dane w bazach danych, o których mowa w ust. 1, są 
dostępne dla systemu zatwierdzania stale i w czasie rzeczy
wistym. System zatwierdzania ma bezpośredni dostęp do 
wszystkich tych baz danych bez udziału człowieka. W tym 
celu wszystkie bazy danych lub systemy w państwie członkow
skim zawierające dane, o których mowa w ust. 1, są ze sobą 
powiązane. 

3. Jeżeli dane, o których mowa w ust. 1, nie są automa
tycznie zapisywane w bazie danych, państwa członkowskie 
przewidują ręczne lub cyfrowe wprowadzanie do baz danych, 
które odbywa się niezwłocznie i z przestrzeganiem terminów 
ustanowionych w odpowiednim prawodawstwie. W bazie 
danych zapisuje się prawidłowo datę przyjęcia i wprowadzenia 
danych. 

Artykuł 145 

Procedury zatwierdzania 

1. Skomputeryzowany system zatwierdzania zatwierdza 
każdy zbiór danych, o których mowa w art. 144 ust. 1 niniej
szego rozporządzenia, na podstawie automatycznych skompu
teryzowanych algorytmów i procedur w sposób ciągły, systema
tyczny i dokładny. Zatwierdzanie obejmuje procedury kontroli 
podstawowej jakości danych i procedury sprawdzania formatu 
danych oraz wymogów minimalnych dotyczących danych, jak 
również bardziej zaawansowaną weryfikację poprzez szczegó 
łową analizę szeregu zapisów zbioru danych przy użyciu metod 
statystycznych lub poprzez kontrolę krzyżową danych 
z różnych źródeł. 

2. Dla każdej procedury zatwierdzania istnieje element 
wymierny lub zbiór elementów wymiernych, który określa, 
jakich zatwierdzeń dokonuje procedura, a także miejsce prze
chowywania wyników tych zatwierdzeń. Jeżeli ma to zastoso
wanie, podaje się odpowiednie odesłanie do prawodawstwa, 
którego stosowanie jest przedmiotem weryfikacji. Po konsultacji 
z państwami członkowskimi Komisja może określić standar
dowy zbiór elementów wymiernych, który należy stosować. 

3. Wszystkie wyniki skomputeryzowanego systemu zatwier
dzania – zarówno pozytywne, jak i negatywne – przechowuje 
się w bazie danych. Istnieje możliwość natychmiastowej identy
fikacji wszelkich niespójności i przypadków nieprzestrzegania 
przepisów wykrytych dzięki procedurom zatwierdzania, jak 
również działań następczych podjętych w związku z tymi 
niespójnościami. Możliwe jest również wyszukanie danych iden
tyfikacyjnych statków rybackich, kapitanów lub operatorów 
statków, w odniesieniu do których w ciągu ostatnich trzech 
lat wykryto powtarzające się niespójności i ewentualne przy
padki nieprzestrzegania przepisów. 

4. Działania następcze podjęte w związku z niespójnościami 
wykrytymi przez system zatwierdzania są powiązane 
z wynikami zatwierdzania, ze wskazaniem daty zatwierdzenia 
i działań następczych.
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Jeżeli wykryte niespójności okażą się wynikiem błędnego wpisu 
danych, ten wpis danych zostaje poprawiony w bazie danych, 
z wyraźnym oznaczeniem, że dane poprawiono, jak również 
zapisem oryginalnej wartości lub wpisu oraz przyczyny popra
wienia danych. 

Jeżeli wykryta niespójność powoduje podjęcie działań następ
czych, wynik zatwierdzania zawiera powiązanie ze sprawozda
niem z inspekcji, w odpowiednich przypadkach, oraz działa
niami następczymi. 

Artykuł 146 

Dostęp Komisji 

1. Państwa członkowskie zapewniają Komisji lub wyznaczo
nemu przez nią organowi ciągły dostęp w czasie rzeczywistym 
do: 

a) wszystkich danych, o których mowa w art. 144 ust. 1 niniej
szego rozporządzenia; 

b) wszystkich elementów wymiernych określonych dla systemu 
zatwierdzania, zawierających definicję, odpowiednie prawo
dawstwo i miejsce przechowywania wyników zatwierdzania; 

c) wszystkich wyników zatwierdzania oraz działań następ
czych, z zaznaczeniem, czy pozycje danych poprawiano, 
oraz z powiązaniem z postępowaniami w związku 
z naruszeniem przepisów, jeżeli dotyczy. 

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby dane, o których 
mowa w ust. 1 lit. a), b) oraz c), były dostępne dzięki zauto
matyzowanej wymianie danych poprzez bezpieczne usługi 
sieciowe określone w art. 147 niniejszego rozporządzenia. 

3. Dane można pobierać zgodnie z formatem wymiany 
danych oraz wszystkimi elementami danych określonymi 
w załączniku XII oraz w formacie XML. Inne pozycje danych, 
które są dostępne, a nie zostały określone w załączniku XII, są 
dostępne w formacie określonym w załączniku XXXII. 

4. Komisja lub wyznaczony przez nią organ ma możliwość 
pobierania danych, o których mowa w ust. 1, dla dowolnego 
okresu i dowolnego obszaru geograficznego w odniesieniu do 
pojedynczego statku rybackiego lub wykazu statków rybackich. 

5. Na uzasadniony wniosek Komisji odnośne państwo człon
kowskie niezwłocznie poprawia dane, w których Komisja 
stwierdziła niespójności. Odnośne państwo członkowskie 
niezwłocznie informuje inne zainteresowane państwa człon
kowskie o poprawieniu danych. 

ROZDZIAŁ II 

Strony internetowe państw członkowskich 

Artykuł 147 

Działanie stron internetowych i usług sieciowych 

1. Do celów oficjalnych stron internetowych, o których 
mowa w art. 115 i 116 rozporządzenia w sprawie kontroli, 
państwa członkowskie tworzą usługi sieciowe. Dzięki usługom 
sieciowym treść oficjalnych stron internetowych dostępna jest 
w sposób dynamiczny i w czasie rzeczywistym a dostęp do 
danych jest automatyczny. W razie potrzeby państwa człon
kowskie dostosowują istniejące bazy danych lub tworzą nowe 
bazy danych w celu zapewnienia wymaganej treści dla usług 
sieciowych. 

2. Usługi sieciowe umożliwiają Komisji i wyznaczonemu 
przez nią organowi pobranie w dowolnym momencie wszyst
kich dostępnych danych, o których mowa w art. 148 i 149 
niniejszego rozporządzenia. Zautomatyzowany mechanizm 
pobierania danych opiera się na protokole i formacie elektro
nicznej wymiany, o których mowa w załączniku XII. Usługi 
sieciowe tworzy się zgodnie z normami międzynarodowymi. 

3. Każda podstrona oficjalnej strony internetowej, o której 
mowa w ust. 1, zawiera po lewej stronie menu, w którym 
znajdują się hiperłącza do wszystkich innych podstron. Na 
dole podstrony widnieje również definicja powiązanej usługi 
sieciowej. 

4. Usługi sieciowe i strony internetowe działają w sposób 
scentralizowany, zapewniając tylko jeden punkt dostępu na 
każde państwo członkowskie. 

5. Komisja może ustanowić wspólne normy, specyfikacje 
techniczne i procedury dotyczące interfejsu strony internetowej, 
kompatybilnych technicznie systemów komputerowych i usług 
sieciowych dla państw członkowskich, Komisji i wyznaczonego 
przez nią organu. Komisja koordynuje proces tworzenia powy 
ższych specyfikacji i procedur po konsultacji z państwami 
członkowskimi. 

Artykuł 148 

Publicznie dostępna strona internetowa i publiczne usługi 
sieciowe 

1. Publicznie dostępna część strony internetowej zawiera 
stronę główną i różne podstrony. Publiczna strona główna 
zawiera hiperłącza z odesłaniami do art. 115 lit. a)–g) rozpo
rządzenia w sprawie kontroli, oraz odesłania do podstron 
z informacjami, o których mowa we wspomnianym artykule. 

2. Każda publiczna podstrona zawiera co najmniej jedną 
z pozycji informacji wymienionych w art. 115 lit. a)–g) rozpo
rządzenia w sprawie kontroli. Podstrony, jak również powią
zane usługi sieciowe, zawierają co najmniej informacje okre 
ślone w załączniku XXXIII.
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Artykuł 149 

Zabezpieczona strona internetowa i bezpieczne usługi 
sieciowe 

1. Zabezpieczona część strony internetowej zawiera stronę 
główną i różne podstrony. Zabezpieczona strona główna 
zawiera hiperłącza z odesłaniami do art. 116 ust. 1 lit. a)–h) 
rozporządzenia w sprawie kontroli, oraz odesłania do podstron 
z informacjami, o których mowa we wspomnianym artykule. 

2. Każda zabezpieczona podstrona zawiera co najmniej jedną 
z pozycji informacji wymienionych w art. 116 ust. 1 lit. a)–h) 
rozporządzenia w sprawie kontroli. Podstrony, jak również 
powiązane usługi sieciowe, zawierają co najmniej informacje 
określone w załączniku XXIV. 

3. Zarówno zabezpieczona strona internetowa, jak 
i bezpieczne usługi sieciowe wykorzystują elektroniczne 
zaświadczenia, o których mowa w art. 116 ust. 3 rozporzą
dzenia w sprawie kontroli. 

TYTUŁ X 

WYKONANIE 

ROZDZIAŁ I 

Wzajemna pomoc 

S e k c j a 1 

P r z e p i s y o g ó l n e 

Artykuł 150 

Zakres 

1. W niniejszym rozdziale ustanawia się warunki wzajemnej 
współpracy państw członkowskich na szczeblu administra
cyjnym z innymi państwami członkowskimi, z państwami trze
cimi, z Komisją i wyznaczonym przez nią organem, służącej 
zapewnieniu skutecznego stosowania rozporządzenia 
w sprawie kontroli oraz niniejszego rozporządzenia. Niniejszy 
rozdział nie stanowi przeszkody dla wprowadzania innych form 
współpracy administracyjnej przez państwa członkowskie. 

2. W ramach niniejszego rozdziału nie zobowiązuje się 
państw członkowskich do udzielania wzajemnej pomocy 
w przypadkach, w których mogłoby to narazić ich krajowe 
systemy prawne, porządek publiczny, bezpieczeństwo lub inne 
fundamentalne interesy na szkodę. Przed odrzuceniem wniosku 
o pomoc państwo członkowskie, do którego zwrócono się 
o pomoc, konsultuje się z wnioskującym o pomoc państwem 
członkowskim w celu ustalenia, czy możliwe jest częściowe 
udzielenie pomocy przy zachowaniu pewnych warunków. 
W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy zgodnie 
z wnioskiem, o fakcie tym i o przyczynach jego zaistnienia 
niezwłocznie informowane są wnioskujące o pomoc państwo 
członkowskie oraz Komisja lub wyznaczony przez nią organ. 

3. Niniejszy rozdział nie wpływa na stosowanie w państwach 
członkowskich przepisów dotyczących postępowań karnych 
i pomocy prawnej w sprawach karnych, w tym na przepisy 
dotyczące tajemnicy dochodzenia sądowego. 

Artykuł 151 

Koszty 

Państwa członkowskie same ponoszą koszty realizacji wniosku 
o pomoc i zrzekają się wszelkich roszczeń z tytułu zwrotu 
kosztów poniesionych w wyniku stosowania niniejszego tytułu. 

Artykuł 152 

Jeden organ 

Jeden organ, o którym mowa w art. 5 ust. 5 rozporządzenia 
w sprawie kontroli, stanowi centralny urząd łącznikowy odpo
wiedzialny za stosowanie niniejszego rozdziału. 

Artykuł 153 

Środki następcze 

1. Jeżeli organy krajowe podejmą decyzję, w odpowiedzi na 
wniosek o pomoc wystosowany na podstawie niniejszego 
rozdziału lub w wyniku spontanicznej wymiany informacji, 
o podjęciu środków, których wdrożenie możliwe jest jedynie 
za zgodą lub na wniosek organu sądowego, przekazują one 
zainteresowanemu państwu członkowskiemu i Komisji lub 
wyznaczonemu przez nią organowi wszelkie informacje na 
temat tych środków, które mają związek z nieprzestrzeganiem 
przepisów wspólnej polityki rybołówstwa. 

2. Przekazanie informacji musi być każdorazowo poprze
dzone zgodą wydaną przez organ sądowy, jeżeli wymagają 
tego przepisy prawa krajowego. 

S e k c j a 2 

I n f o r m a c j e p r z e k a z y w a n e b e z 
u p r z e d n i e g o w n i o s k u 

Artykuł 154 

Informacje przekazywane bez uprzedniego wniosku 

1. W przypadku gdy państwo członkowskie dysponuje 
wiedzą o ewentualnych przypadku nieprzestrzegania przepisów 
wspólnej polityki rybołówstwa, w szczególności o poważnym 
naruszeniu przepisów, o którym mowa w art. 90 ust. 1 rozpo
rządzenia w sprawie kontroli, lub posiada uzasadnione podej
rzenia, że może dojść do tego rodzaju naruszenia, niezwłocznie 
powiadamia ono inne zainteresowane państwa członkowskie 
oraz Komisję lub wyznaczony przez nią organ. W ramach 
tego powiadomienia przekazywane są wszelkie niezbędne infor
macje, a powiadomienia dokonuje się za pośrednictwem 
jednego organu, o którym mowa w art. 152 niniejszego rozpo
rządzenia. 

2. W przypadku gdy państwo członkowskie podejmuje 
środki egzekucyjne w stosunku do nieprzestrzegania przepisów 
lub naruszenia, o których mowa w ust. 1, powiadamia pozos
tałe zainteresowane państwa członkowskie i Komisję lub 
wyznaczony przez nią organ za pośrednictwem jednego organu, 
o którym mowa w art. 152 niniejszego rozporządzenia. 

3. Wszystkich powiadomień na mocy niniejszego artykułu 
dokonuje się na piśmie.
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S e k c j a 3 

W n i o s k i o p o m o c 

Artykuł 155 

Definicja 

Do celów niniejszej sekcji „wniosek o pomoc” oznacza wniosek 
skierowany przez jedno państwo członkowskie do drugiego 
państwa członkowskiego lub przez Komisję lub wyznaczony 
przez nią organ do państwa członkowskiego w sprawie: 

a) informacji, w tym informacji zgodnie z art. 93 ust. 2 i 3 
rozporządzenia w sprawie kontroli; 

b) środków egzekucyjnych; lub 

c) powiadomienia administracyjnego. 

Artykuł 156 

Wymogi ogólne 

1. Państwo członkowskie wnioskujące o pomoc dopilno
wuje, aby wszystkie wnioski o pomoc zawierały wystarczające 
informacje w celu umożliwienia państwu członkowskiemu 
proszonemu o pomoc udzielenie odpowiedzi na wniosek, 
w tym wszelkie niezbędne dowody dostępne na terytorium 
państwa członkowskiego wnioskującego o pomoc. 

2. Wnioski o pomoc składane są jedynie w uzasadnionych 
przypadkach, w których istnieje wiarygodna przesłanka, by 
sądzić, że doszło do nieprzestrzegania przepisów wspólnej poli
tyki rybołówstwa, w szczególności poważnego naruszenia, 
o którym mowa w art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
kontroli, oraz gdy państwo członkowskie wnioskujące 
o pomoc nie jest w stanie uzyskać informacji lub podjąć 
środków, o które wnioskuje, we własnym zakresie. 

Artykuł 157 

Przekazywanie wniosków i odpowiedzi 

1. Wnioski przesyłane są jedynie przez jeden organ państwa 
członkowskiego wnioskującego o pomoc, przez Komisję lub 
wyznaczony przez nią organ, na ręce jednego organu państwa 
członkowskiego proszonego o pomoc. Wszystkie odpowiedzi 
na wniosek przesyłane są w ten sam sposób. 

2. Wnioski o wzajemną pomoc i odpowiedzi na nie przeka
zywane są na piśmie. 

3. Odpowiednie jedne organy uzgadniają, w jakim języku 
przesyłane są wnioski i odpowiedzi jeszcze przed wystosowa
niem wniosku. W przypadku braku porozumienia wnioski prze
kazywane są w języku urzędowym (językach urzędowych) 
państwa członkowskiego wnioskującego o pomoc, 
a odpowiedzi w języku urzędowym (językach urzędowych) 
państwa członkowskiego proszonego o pomoc. 

Artykuł 158 

Wnioski o udzielenie informacji 

1. Państwo członkowskie przekazuje, na wniosek państwa 
członkowskiego wnioskującego o pomoc, wniosek Komisji lub 
wniosek wyznaczonego przez nią organu, wszelkie istotne 
informacje niezbędne w celu ustalenia, czy doszło do nieprze
strzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, 
w szczególności poważnego naruszenia, o którym mowa 

w art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli, lub 
w celu ustalenia, czy istnieje uzasadnione podejrzenie, że 
może do nich dojść. Informacje te przekazywane są za pośred
nictwem jednego organu, o którym mowa w art. 152 niniej
szego rozporządzenia. 

2. Państwo członkowskie proszone o pomoc przeprowadza, 
na wniosek państwa członkowskiego wnioskującego o pomoc, 
wniosek Komisji lub wniosek wyznaczonego przez nią organu, 
właściwe dochodzenie administracyjne dotyczące działań, które 
stanowią, lub z perspektywy państwa członkowskiego wniosku
jącego o pomoc wydają się stanowić nieprzestrzeganie prze
pisów wspólnej polityki rybołówstwa, w szczególności poważne 
naruszenia, o których mowa w art. 90 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie kontroli. Państwo członkowskie proszone o pomoc 
powiadamia państwo członkowskie wnioskujące o pomoc 
i Komisję lub wyznaczony przez nią organ o wynikach przed
miotowego dochodzenia administracyjnego. 

3. Na wniosek państwa członkowskiego wnioskującego 
o pomoc, wniosek Komisji lub wniosek wyznaczonego przez 
nią organu państwo członkowskie proszone o pomoc może 
zezwolić właściwemu urzędnikowi państwa członkowskiego 
wnioskującego o pomoc na towarzyszenie urzędnikom państwa 
członkowskiego proszonego o pomoc, Komisji lub wyznaczo
nego przez nią organu w trakcie dochodzenia administracyj
nego, o którym mowa w ust. 2. W przypadku gdy możliwość 
realizacji określonych czynności została w ramach krajowych 
przepisów dotyczących postępowania karnego ograniczona do 
urzędników specjalnie wyznaczonych przez prawo krajowe, 
urzędnicy organu wnioskującego o pomoc nie uczestniczą 
w takich czynnościach. W żadnym wypadku nie uczestniczą 
oni w przeszukiwaniu pomieszczeń ani formalnym przesłuchi
waniu osób przeprowadzanym zgodnie z prawem karnym. 
Urzędnicy państwa członkowskiego wnioskującego o pomoc, 
przebywający w państwie członkowskim proszonym o pomoc, 
zobowiązani są każdorazowo do przedstawiania pisemnego 
upoważnienia określającego ich tożsamość oraz oficjalną 
funkcję. 

4. Na wniosek państwa członkowskiego wnioskującego 
o pomoc państwo członkowskie proszone o pomoc przekazuje 
wszelkie dokumenty lub kopie poświadczone za zgodność 
z oryginałem, znajdujące się w jego posiadaniu i mające związek 
z nieprzestrzeganiem przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 
lub poważnymi naruszeniami, o których mowa w art. 90 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie kontroli. 

5. Standardowy formularz służący do wymiany informacji 
w odpowiedzi na wniosek znajduje się w załączniku XXXIV. 

Artykuł 159 

Wnioski o zastosowanie środków egzekucyjnych 

1. Państwo członkowskie proszone o pomoc, w oparciu 
o dowody, o których mowa w art. 156 niniejszego rozporzą
dzenia, niezwłocznie podejmuje, na wniosek państwa człon
kowskiego wnioskującego o pomoc, wniosek Komisji lub 
wniosek wyznaczonego przez nią organu, wszelkie konieczne 
środki egzekucyjne w celu doprowadzenia do zaprzestania, na 
swoim terytorium lub na wodach morskich podlegających jego 
suwerenności lub jurysdykcji, wszelkich przypadków nieprze
strzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa lub poważ
nych naruszeń, o których mowa w art. 90 ust. 1 rozporzą
dzenia w sprawie kontroli.
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2. Państwo członkowskie proszone o pomoc może konsul
tować się z państwem członkowskim wnioskującym o pomoc, 
z Komisją lub wyznaczonym przez nią organem w toku podej
mowania środków egzekucyjnych, o których mowa w ust. 1. 

3. Państwo członkowskie proszone o pomoc informuje 
państwo członkowskie wnioskujące o pomoc, inne zaintereso
wane państwa członkowskie, Komisję lub wyznaczony przez 
nią organ o podjętych środkach i ich skutkach, za pośrednic
twem jednego organu, o którym mowa w art. 152 niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 160 

Termin udzielenia odpowiedzi na wnioski o udzielenie 
informacji i zastosowanie środków egzekucyjnych 

1. Państwo członkowskie proszone o pomoc niezwłocznie 
przekazuje informacje, o których mowa w art. 158 ust. 1 
i art. 159 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, przy czym nie 
później niż 4 tygodnie od dnia otrzymania wniosku. Państwo 
członkowskie proszone o pomoc i wnioskujące o pomoc, 
Komisja lub wyznaczony przez nią organ mogą uzgodnić 
różne terminy. 

2. Jeżeli państwo członkowskie proszone o pomoc nie jest 
w stanie udzielić odpowiedzi w terminie, informuje ono 
państwo członkowskie wnioskujące o pomoc, Komisję lub 
wyznaczony przez nią organ na piśmie o przyczynach niemoż
ności dotrzymania terminu oraz o możliwym terminie udzie
lenia odpowiedzi. 

Artykuł 161 

Wnioski o powiadomienie administracyjne 

1. Na wniosek państwa członkowskiego wnioskującego 
o pomoc oraz zgodnie z prawem krajowym regulującym 
kwestię powiadamiania o podobnych instrumentach 
i decyzjach państwo członkowskie proszone o pomoc powia
damia podmiot będący ich adresatem o wszelkich instrumen
tach i decyzjach podejmowanych w obszarze objętym wspólną 
polityką rybołówstwa, w szczególności dotyczących kwestii 
regulowanych rozporządzeniem w sprawie kontroli lub niniej
szym rozporządzeniem, które pochodzą od organów administ
racyjnych państwa członkowskiego wnioskującego o pomoc 
i mają zastosowanie na terytorium państwa członkowskiego 
proszonego o pomoc. 

2. Wnioski o powiadomienie składa się przy użyciu standar
dowego formularza znajdującego się w załączniku XXXV do 
niniejszego rozporządzenia. 

3. Państwo członkowskie proszone o pomoc przekazuje 
swoją odpowiedź państwu członkowskiemu wnioskującemu 
o pomoc niezwłocznie po dokonaniu powiadomienia za 
pośrednictwem jednego organu, o którym mowa w art. 152 
niniejszego rozporządzenia. Odpowiedzi udziela się przy użyciu 
standardowego formularza określonego w załączniku XXXVI. 

S e k c j a 4 

R e l a c j e z K o m i s j ą l u b w y z n a c z o n y m p r z e z 
n i ą o r g a n e m 

Artykuł 162 

Wymiana informacji między państwami członkowskimi 
i Komisją lub wyznaczonym przez nią organem 

1. Natychmiast po wejściu w ich posiadanie każde państwo 
członkowskie powiadamia Komisję lub wyznaczony przez nią 
organ o wszelkich informacjach, które uzna za istotne, a które 
dotyczą metod, praktyk lub ujawnionych tendencji mających 
zastosowanie lub przypuszczalnie mających zastosowanie 
w przypadkach nieprzestrzegania przepisów wspólnej polityki 
rybołówstwa, w szczególności poważnych naruszeń, o których 
mowa w art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli. 

2. Komisja lub wyznaczony przez nią organ powiadamia 
państwa członkowskie, niezwłocznie po wejściu w ich posia
danie, o wszelkich informacjach, które mogą być pomocne 
w egzekwowaniu przepisów rozporządzenia w sprawie kontroli 
lub niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 163 

Koordynacja ze strony Komisji lub wyznaczonego przez 
nią organu 

1. W przypadku gdy państwo członkowskie dowiaduje się 
o działaniach stanowiących lub wydających się stanowić 
nieprzestrzeganie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, 
w szczególności poważne naruszenia, o których mowa w art. 
90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli, i mających szcze
gólne znaczenie na szczeblu unijnym, powiadamia ono Komisję 
lub wyznaczony przez nią organ niezwłocznie o wszelkich 
stosownych informacjach niezbędnych do ustalenia stanu 
faktycznego. Komisja lub wyznaczony przez nią organ przeka
zuje te informacje do pozostałych zainteresowanych państw 
członkowskich. 

2. Do celów ust. 1 działania stanowiące nieprzestrzeganie 
przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, w szczególności 
poważne naruszenia, o których mowa w art. 90 ust. 1 rozpo
rządzenia w sprawie kontroli, uznaje się za działania 
o szczególnym znaczeniu na szczeblu Unii Europejskiej, 
w szczególności jeżeli: 

a) działania te są lub mogą być powiązane z działaniami 
w innym państwie członkowskim lub innych państwach 
członkowskich; lub 

b) zdaniem państwa członkowskiego możliwe jest, że podobne 
działania podjęte zostały również w innych państwach 
członkowskich. 

3. Jeżeli Komisja lub wyznaczony przez nią organ uzna, że 
działania stanowiące nieprzestrzeganie przepisów wspólnej poli
tyki rybołówstwa, w szczególności poważne naruszenia, 
o których mowa w art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
kontroli, zostały podjęte w przynajmniej jednym państwie 
członkowskim, powiadamia ona o tym fakcie zainteresowane 
państwa członkowskie, które możliwie najszybciej przeprowa
dzają dochodzenia. Właściwe państwa członkowskie możliwie 
najszybciej powiadamiają Komisję lub wyznaczony przez nią 
organ o ustaleniach poczynionych w ramach tych dochodzeń.
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S e k c j a 5 

R e l a c j e z p a ń s t w a m i t r z e c i m i 

Artykuł 164 

Wymiana informacji z państwami trzecimi 

1. Jeżeli państwo członkowskie otrzyma od państwa trze
ciego lub regionalnej organizacji ds. rybołówstwa informacje 
istotne dla zapewnienia skutecznego stosowania rozporządzenia 
w sprawie kontroli i niniejszego rozporządzenia, państwo to 
przekazuje te informacje pozostałym zainteresowanym 
państwom członkowskim, Komisji lub wyznaczonemu przez 
nią organowi za pośrednictwem jednego organu, w granicach 
dopuszczalnych na mocy umów dwustronnych zawartych 
z danym państwem trzecim lub przepisów regionalnej organi
zacji ds. rybołówstwa. 

2. Państwa członkowskie mogą przekazywać informacje 
otrzymane na mocy niniejszego rozdziału państwu trzeciemu 
lub regionalnej organizacji ds. rybołówstwa za pośrednictwem 
jednego organu na mocy umowy dwustronnej zawartej z tym 
państwem trzecim lub zgodnie z przepisami tej regionalnej 
organizacji ds. rybołówstwa. Przekazanie to następuje po wcześ
niejszej konsultacji z państwem członkowskim, które udostęp
niło te informacje jako pierwsze, oraz zgodnie 
z prawodawstwem unijnym i krajowym dotyczącym ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

3. Komisja lub wyznaczony przez nią organ może, 
w ramach umów w sprawie połowów zawieranych między 
Unią a państwami trzecimi lub w ramach regionalnych organi
zacji ds. rybołówstwa lub podobnych struktur, w których Unia 
jest umawiającą się stroną lub współpracującym podmiotem 
niebędącym stroną, przekazywać istotne informacje dotyczące 
nieprzestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa lub 
poważnych naruszeń, o których mowa w art. 90 ust. 1 rozpo
rządzenia w sprawie kontroli, pozostałym stronom przedmio
towych umów, organizacji lub struktur, pod warunkiem udzie
lenia zgody przez państwo członkowskie, od którego te infor
macje pochodzą. 

ROZDZIAŁ II 

Obowiązki w zakresie sprawozdawczości 

Artykuł 165 

Format i terminy sprawozdań 

1. W przypadku pięcioletnich sprawozdań, o których mowa 
w art. 118 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli, państwa 
członkowskie stosują dane określone w załączniku XXXVII. 

2. Sprawozdanie określające przepisy, które zostały zastoso
wane do sporządzenia sprawozdań na temat danych podstawo
wych, o którym mowa w art. 118 ust. 4 rozporządzenia 
w sprawie kontroli, przesyła się sześć miesięcy po wejściu 
niniejszego rozporządzenia w życie. W przypadku zmiany 
powyższych przepisów państwa członkowskie przesyłają nowe 
sprawozdanie. 

TYTUŁ XI 

PRZEPISY KOŃCOWE 

Artykuł 166 

Uchylenia 

1. Uchyla się rozporządzenie (EWG) nr 2807/83, rozporzą
dzenie (EWG) nr 3561/85, rozporządzenie (EWG) nr 493/87, 
rozporządzenie (EWG) nr 1381/87, rozporządzenie (EWG) nr 
1382/87, rozporządzenie (WE) nr 2943/95, rozporządzenie 
(WE) nr 1449/98, rozporządzenie (WE) nr 2244/2003, rozpo
rządzenie (WE) nr 1281/2005, rozporządzenie (WE) nr 
1042/2006, rozporządzenie (WE) nr 1542/2007, rozporzą
dzenie (WE) nr 1077/2008 oraz rozporządzenie (WE) nr 
409/2009. 

2. Rozporządzenie (WE) nr 356/2005 traci moc ze skutkiem 
od dnia 1 stycznia 2012 r. 

3. Odesłania do uchylonych rozporządzeń traktuje się jako 
odesłania do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 167 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
z wyjątkiem tytułu VII, który wchodzi w życie dnia 1 lipca 
2011 r. 

Jednak tytuł II rozdział III oraz tytuł IV rozdział I stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z art. 124 lit. c) rozporzą
dzenia w sprawie kontroli oraz wcześniejszego ustępu tytuł VII 
stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 8 kwietnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I 

Tabela 1 

Kody postaci produktu alfa-3 

Kody postaci 
produktu alfa-3 Postać Opis 

CBF Dorsz rozcięty wzdłuż wpół na 
kształt motyla 

HEA, skóra, kręgosłup i ogon pozostawione 

CLA Szczypce Wyłącznie szczypce 

DWT Kod ICCAT Wnętrzności, skrzela, część głowy i płetwy usunięte 

FIL Ryba filetowana HEA+GUT+TLD, bez ości, z jednej ryby pochodzą dwa filety 
niepołączone ze sobą 

FIS Filety bez skóry FIL+SKI, z jednej ryby pochodzą dwa filety niepołączone ze 
sobą 

FSB Ryba filetowana, ze skórą i ościami Ryba filetowana, ze skórą i ościami 

FSP Ryba filetowana, odskórzona, 
z drobnymi ościami 

Ryba filetowana odskórzona, z drobnymi ościami 

GHT Ryba patroszona, odgłowiona i bez 
ogona 

GUH+TLD 

GUG Ryba patroszona, bez skrzeli Wnętrzności i skrzela usunięte 

GUH Ryba patroszona, odgłowiona Wnętrzności i głowa usunięte 

GUL Ryba patroszona, z wątrobą GUT, wątroba pozostawiona 

GUS Ryba patroszona, odskórzona, odgło
wiona 

GUH+SKI 

GUT Ryba patroszona Wszystkie wnętrzności usunięte 

HEA Ryba odgłowiona Głowa usunięta 

JAP Ryba oprawiona tzw. metodą 
japońską 

Poprzeczne cięcie usuwające wszystkie części od głowy po 
brzuch 

JAT Ryba bez ogona, oprawiona tzw. 
metodą japońską 

Ryba oprawiona tzw. metodą japońską, ogon usunięty 

LAP Lappen Podwójny filet, HEA, pozostawiona skóra, ogon i płetwy 

LVR Wątroba Wyłącznie wątroby; w przypadku postaci wieloczęściowej 
stosować kod LVR-C 

OTH Inne Każda inna postać ( 1 ) 

ROE Ikra Wyłącznie ikra; w przypadku postaci wieloczęściowej 
stosować kod ROE-C 

SAD Ryba solona, suszona Odgłowiona, skóra, kręgosłup i ogon pozostawione, ryba 
bezpośrednio zasolona 

SAL Ryba solona lekko wilgotna CBF+ zasolona 

SGH Ryba solona, wypatroszona, odgło
wiona 

GUH+zasolona 

SGT Ryba solona, wypatroszona GUT+zasolona 

SKI Ryba odskórzona Skóra usunięta 

SUR Surimi Surimi 

TAL Ogony Wyłącznie ogony 

TLD Ryba bez ogona Ogon usunięty
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Kody postaci 
produktu alfa-3 Postać Opis 

TNG Język Wyłącznie język; w przypadku postaci wieloczęściowej 
stosować kod TNG-C 

TUB Wyłącznie tułów Wyłącznie tułów (kałamarnica) 

WHL Ryba cała Ryba nieprzetworzona 

WNG Płetwy Wyłącznie płetwy 

( 1 ) W przypadku stosowania przez kapitanów statków rybackich w deklaracji wyładunkowej lub przeładunkowej kodu postaci „OTH” 
(Inne), są oni zobowiązani opisać dokładnie do czego postać „OTH” się odnosi. 

Tabela 2 

Stan przetworzenia 

KOD STAN 

ALI Ryby żywe 

BOI Ryby gotowane 

DRI Ryby suszone 

FRE Ryby świeże 

FRO Ryby zamrożone 

SAL Ryby zasolone
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ZAŁĄCZNIK II 

MINIMUM INFORMACJI WYMAGANYCH DLA POTRZEB LICENCJI POŁOWOWYCH 

1. INFORMACJE DOT. STATKU RYBACKIEGO ( 1 ) 

Numer unijnego rejestru floty rybackiej ( 2 ) 

Nazwa statku rybackiego ( 3 ) 

Państwo bandery/państwo rejestracji ( 3 ) 

Port rejestracji (nazwa i kod państwa ( 3 )) 

Oznaka rybacka ( 3 ) 

Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy (IRCS ( 4 )) 

2. POSIADACZ LICENCJI/WŁAŚCICIEL STATKU RYBACKIEGO ( 2 ) /ARMATOR STATKU RYBACKIEGO ( 2 ) 

Nazwisko osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej 3 

3. PARAMETRY ZDOLNOŚCI POŁOWOWEJ 

Moc silnika (kW) ( 5 ) 

Pojemność (GT) ( 6 ) 

Długość całkowita ( 6 ) 

Główne narzędzie połowowe ( 7 ) 

Dodatkowe narzędzie ( 7 ) 

INNE ŚRODKI KRAJOWE, O ILE MAJĄ ZASTOSOWANIE
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( 1 ) Informację podaje się na licencji połowowej tylko w momencie rejestracji statku w rejestrze unijnej floty rybackiej zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 26/2004 (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 25). 

( 2 ) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 26/2004. 
( 3 ) W przypadku statków posiadających nazwę 
( 4 ) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 26/2004 w przypadku statków, które są objęte wymogiem posiadania IRCS. 
( 5 ) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2930/86. 
( 6 ) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2930/86. Informację podaje się na licencji połowowej tylko w momencie rejestracji statku 

w rejestrze unijnej floty rybackiej zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 26/2004. 
( 7 ) Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Statystyczną Narzędzi Połowowych (ISSCFCG).



ZAŁĄCZNIK III 

MINIMUM INFORMACJI WYMAGANYCH DLA POTRZEB UPOWAŻNIEŃ DO POŁOWÓW 

A. OZNAKA RYBACKA: 

1. Numer unijnego rejestru floty rybackiej ( 1 ) 

2. Nazwa statku rybackiego ( 2 ) 

3. Litery i numer stanowiące zewnętrzny numer rejestracyjny ( 1 ) 

B. WARUNKI PROWADZENIA POŁOWÓW 

1. Data wystawienia: 

2. Okres obowiązywania: 

3. Warunki objęte upoważnieniem, w tym, tam gdzie stosowne, gatunki, obszar i narzędzie połowowe: 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

od ../../.. 
do ../../.. 

od ../../.. 
do ../../.. 

od ../../.. 
do ../../.. 

od ../../.. 
do ../../.. 

od ../../.. 
do ../../.. 

od ../../.. 
do ../../.. 

Obszary 

Gatunek 

Narzędzie połowowe 

Inne warunki 

Wszelkie inne wymogi wynikające z wniosku o upoważnienie do połowów.

PL L 112/48 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.4.2011 

( 1 ) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 26/2004. 
( 2 ) W przypadku statków posiadających nazwę.



ZAŁĄCZNIK IV 

CECHY BOI ZNAKOWYCH
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BOJE ZNAKOWE NA SKRAJU ZACHODNIM
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BOJE ZNAKOWE NA SKRAJU WSCHODNIM
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POŚREDNIE BOJE ZNAKOWE
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ZAŁĄCZNIK V 

FORMAT SŁUŻĄCY DO ELEKTRONICZNEGO PRZEKAZYWANIA DANYCH VMS MIĘDZY PAŃSTWEM 
BANDERY A NADBRZEŻNYM PAŃSTWEM CZŁONKOWSKIM 

A. Treść komunikatu o położeniu statku i opis elementów danych 

Kategoria Element danych Kod pola Rodzaj Treść 

Obowiąz
kowe (O)/ 

Fakulta
tywne (F) 

Opis 

Informacje doty
czące systemu 

Początek prze
kazu 

SR O Wskazuje początek przekazu 

Koniec prze
kazu 

ER O Oznacza koniec przekazu 

Szczegóły dotyczące 
komunikatu 

Adres odbiorcy AD Char (*)3 ISO 3166-1 
alpha-3 

O Adres nadbrzeżnego państwa członkow
skiego odbierającego komunikat Kod 
państwa ISO alfa-3 

Nadawca FR Char (*)3 ISO 3166-1 
alpha-3 

O Kod ISO alfa-3 państwa członkowskiego 
bandery wysyłającego komunikat 

Rodzaj komuni
katu 

TM Сhаr (*)3 Kod O Pierwsze trzy litery oznaczające rodzaj 
komunikatu (POS – oznacza komunikat 
o położeniu statku) 

Data DA Num (*)8 RRRRMMDD O Rok, miesiąc i dzień nadania komunikatu 

Godzina TI Num (*)4 GGMM O Czas przekazu (w UTC) 

Dane rejestracyjne 
statku rybackiego 

Numer rejestru 
floty rybackiej 
UE 

IR Char (*)12 ISO 3166-1 
alpha-3 
+Char (*)9 

F ( 1 ) Numer rejestru floty rybackiej UE składa
jący się z kodu państwa członkowskiego 
(kod państwa ISO alfa-3) oraz niepowta
rzalnego kodu statku rybackiego 

Państwo 
bandery 

FS Char (*)3 ISO 3166-1 
alfa-3 

O Kod ISO alfa-3 państwa bandery statku 

Radiowy sygnał 
wywoławczy 

RC Char (*)7 Kod IRCS O Międzynarodowy radiowy sygnał wywo 
ławczy statku rybackiego 

Nazwa statku 
rybackiego 

NA Char (*)30 ISO 8859-1 F Nazwa statku rybackiego 

Zewnętrzny 
numer rejestra
cyjny 

XR Char (*)14 ISO 8859-1 F Numer znajdujący się na burcie statku 
rybackiego 

Informacje na temat 
działalności 

Szerokość 
geograficzna 
(jako liczba 
dziesiętna) 

LT Char (*)7 +/-SS.sss O Szerokość geograficzna na jakiej znajduje 
się statek w momencie nadawania komu
nikatu wyrażona w stopniach dziesiętnych 
zgodnie z systemem współrzędnych 
geograficznych WGS84 ( 2 ) 

Długość geogra
ficzna (jako 
liczba dzie
siętna) 

LG Char (*)8 +/-SSS.sss O Długość geograficzna na jakiej znajduje 
się statek w momencie nadawania komu
nikatu wyrażona w stopniach dziesiętnych 
zgodnie z systemem współrzędnych 
geograficznych WGS84. Dokładność do 
trzech miejsc po przecinku. Położenie na 
półkuli zachodniej jest ujemne ( 2 ).
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Kategoria Element danych Kod pola Rodzaj Treść 

Obowiąz
kowe (O)/ 

Fakulta
tywne (F) 

Opis 

Prędkość SP Num (*)3 Węzły (*) 10 O Prędkość statku w dziesiętnych węzła np. 
.//SP/105 = 10,5 węzła 

Kurs CO Num (*)3 Skala 360° O Kurs statku rybackiego w skali 360° np. 
//CO/270 = 270° 

Nr rejsu TN Num (*)3 001-999 F Numer porządkowy rejsu połowowego 
w bieżącym roku 

( 1 ) Obowiązkowe dla statków rybackich Unii Europejskiej. 
( 2 ) Znak plusa (+) oraz zera z przodu nie muszą być przekazywane i można je pominąć. 
(*) Kody ISO alfa-3 organizacji międzynarodowych są następujące: 

XEU Komisja Europejska 

XFA CFCA 

XNW NAFO 

XNE NEAFC 

XIC ICCAT 

XCA CCAMLR 

B. Struktura komunikatu dotyczącego położenia statku 

Każdy przekaz danych posiada następującą strukturę: 

— podwójny ukośnik (//) i znaki „SR” wskazują początek komunikatu, 

— podwójny ukośnik (//) i kod pola wskazują początek elementu danych, 

— pojedynczy ukośnik (/) oddziela kod pola i dane, 

— pary danych są oddzielone spacją, 

— litery „ER” oraz podwójny ukośnik (//) wskazują koniec komunikatu.
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ZAŁĄCZNIK VI 

WZÓR POŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW UNIJNYCH: DZIENNIKA POŁOWOWEGO, DEKLARACJI WYŁADUNKOWEJ I DEKLARACJI PRZEŁADUNKOWEJ
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ZAŁĄCZNIK VII 

WZÓR DZIENNIKA POŁOWOWEGO I DEKLARACJI WYŁADUNKOWEJ/PRZEŁADUNKOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ 

(MORZE ŚRÓDZIEMNE)
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ZAŁĄCZNIK VIII 

DZIENNIK POŁOWOWY UNII EUROPEJSKIEJ DLA PODOBSZARU NAFO 1 ORAZ REJONÓW ICES V(a) I XIV 

Nazwa statku rybackiego/oznaka rybacka/IRCS 
Data Rejon NAFO/ICES 

Dzień Miesiąc Rok 

Godzina 
rozpo
częcia 

holowania 
sieci 

(GMT) 

Godzina 
zakoń
czenia 

holowania 
sieci 

(GMT) 

Liczba 
god
zin, 

w ciągu 
któ
rych 

prowa
dzono 
połów 

Pozycja statku przy rozpoczęciu 
holowania sieci 

Rodzaj 
narzędzi 

Liczba wyko
rzystanych sieci 

lub sznurów 
haczykowych 

Rozmiar 
oczka 
sieci 

Połów w podziale na gatunki (kilogramy – waga w relacji pełnej) 

Szerokość 
geogra
ficzna 

Długość 
geogra
ficzna 

Rejony 
NAFO/ 

ICES 

Dorsz 
(101) 

Karma
zyn 

(103) 

Halibut 
niebieski 

(118) 

Halibut 
atlantycki 

(120) 

Catfish 
(340) 

Gromadnik 
(340) 

Krewetka 
(639) 

Zatrzymano 
Odrzucono 
Zatrzymano 
Odrzucono 
Zatrzymano 
Odrzucono 
Zatrzymano 
Odrzucono 
Zatrzymano 
Odrzucono 
Zatrzymano 
Odrzucono 
Zatrzymano 
Odrzucono 

Ogółem połów dzienny 
Zatrzymano 
Odrzucono 

Ogółem połów w czasie danego rejsu 
Zatrzymano 
Odrzucono 

Masa w zaokrągleniu (kilogramy – waga w relacji pełnej) ryb przetworzonych w dniu dzisiej
szym z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi 

Masa w zaokrągleniu (kilogramy – waga w relacji pełnej) ryb przetworzonych w dniu dzisiej
szym na mączkę rybną 

Ogółem 

Uwagi Podpis kapitana
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ZAŁĄCZNIK IX 

DEKLARACJA WYŁADUNKOWA/PRZEŁADUNKOWA (*) UNII EUROPEJSKIEJ DLA PODOBSZARU NAFO 1 I REJONÓW ICES V(a) I XIV 

Nazwa statku rybackiego/oznaka rybacka/IRCS (1) IRCS (2) (3) W przypadku przeładunku 

Nazwa lub radiowy sygnał wywoławczy, 

oznaka rybacka oraz przynależność państwowa rybac
kiego statku odbierającego 

Dzień Miesiąc Godzina Rok 2.0 ................... Nazwa/imię i nazwisko armatora: Imię i nazwisko kapitana: 

Wyjście (4) z 

Powrót (5) do 

Wyładunek (6) Podpis: Podpis: 

Należy podać wagę w kilogramach lub stosowaną jednostkę (np. skrzynka, kosz) oraz wyładowaną wagę tej jednostki 
w kilogramach: 

kilogramy (18) (19) 

Gatunek ICES/NAFO (*) 

Państwa 
nieczłonkowskie 
obszaru połowo

wego 

Postać 
(17) 

Postać 
(17) 

Postać 
(17) 

Postać 
(17) 

Postać 
(17) 

Postać 
(17) 

Postać 
(17) 

Postać 
(17) 

Postać 
(17) 

Postać 
(17) 

Ryba cała Ryba patroszona Ryba 
odgłowiona Ryba filetowana 

(*) Niepotrzebne skreślić.
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ZAŁĄCZNIK X 

INSTRUKCJE DLA KAPITANÓW STATKÓW RYBACKICH UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA 
I PRZEDKŁADANIA DZIENNIKA POŁOWOWEGO, DEKLARACJI PRZEŁADUNKOWEJ I DEKLARACJI 

WYŁADUNKOWEJ W FORMIE PAPIEROWEJ 

1. Informacje w dzienniku połowowym w przypadku statku rybackiego posługującego się wzorem 
z załącznika VI, VII i załącznika VIII 

1.1 W dzienniku połowowym należy zapisać (obok odpowiednich numerów) następujące informacje ogólne dotyczące statku(-ów) 
rybackiego(-ich): 

Informacje dotyczące statku rybackiego i daty dotyczące rejsu 

Numer refe
rencyjny 

w dzienniku 
poło

wowym 

Definicja elementów danych 
(O=Obowiązkowe) 
(F=Fakultatywne) 

Opis lub czas, który należy zapisać 

(1) Nazwa statku rybackiego, radiowy 
sygnał wywoławczy 
(O) 

Należy wpisać w pierwszym wierszu. W przypadku wspólnych 
operacji połowowych, nazwę drugiego statku rybackiego, 
nazwisko jego kapitana, przynależność państwową i jego oznakę 
rybacką wpisuje się pod informacjami dotyczącymi statku, dla 
którego prowadzony jest dziennik połowowy. 

(2) Oznaka rybacka 

(O) 

Litery i cyfry stanowiące oznakę rybacką umieszczoną na 
kadłubie statku. 

(3) Imię i nazwisko oraz adres kapi
tana 

(O) 

Należy podać nazwisko, imię i adres kapitana (ulica, numer 
domu, miasto, państwo członkowskie). 

Kapitan (kapitanowie) drugiego statku (innych statków) powinni 
również prowadzić dziennik połowowy wskazując ilości 
złowione i zatrzymane na burcie, w taki sposób, aby zapobiec 
podwójnemu policzeniu połowu. 

(4) Dzień, miesiąc, godzina (lokalna) 
i port wyjścia 

(O) 

Należy wpisać przed opuszczeniem przez statek rybacki portu 
wyjścia. 

(5) Dzień, miesiąc, godzina (lokalna) 
i port powrotny 

(O) 

Należy wpisać przed zawinięciem do portu. 

(6) Data i port wyładunku jeżeli inne 
niż w pkt 5 

(O) 

Należy wpisać przed zawinięciem do portu wyładunku. 

(7) Data oraz nazwa, radiowy sygnał 
wywoławczy, przynależność 
państwowa i oznaka rybacka (nr 
rejestracyjny) odbierającego statku 
rybackiego 

(O) 

Należy wypełnić w przypadku przeładunku. 

Informacje dotyczące narzędzi 
(8) Informacje dotyczące narzędzi 

(O) 

Należy wskazać rodzaj narzędzia, stosując kod z kolumny 1 
załącznika XI. 

(9) Rozmiar oczka sieci 

(O) 

Należy podać w milimetrach. 

(10) Rozmiary 

(F) 

Wielkość narzędzia i jego wymiary należy podać zgodnie 
z charakterystyką zawartą w kolumnie 2 załącznika XI. 

Informacje dotyczące operacji połowowych 

(11) Data 

(O) 

Datę każdego dnia na morzu należy umieścić w nowym 
wierszu. Odpowiada ona każdemu dniowi spędzonemu na 
morzu. 

(12) Liczba operacji połowowych 

(O) 

Liczbę operacji połowowych należy podać zgodnie 
z charakterystyką zawartą w kolumnie 3 załącznika XI (O).
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Informacje dotyczące statku rybackiego i daty dotyczące rejsu 

Numer refe
rencyjny 

w dzienniku 
poło

wowym 

Definicja elementów danych 
(O=Obowiązkowe) 
(F=Fakultatywne) 

Opis lub czas, który należy zapisać 

(13) Czas prowadzenia połowów 
(F) 

Należy podać czas poświęcony na szukanie (np. za pomocą 
sonaru) lub łowienie – czas prowadzenia połowów oznacza 
liczbę godzin na morzu minus czas poświęcony na dotarcie 
do i powrót z łowisk, przemieszczanie się między łowiskami, 
manewry omijania, brak aktywności i oczekiwanie na naprawę. 

(14) Pozycja 
(O) 

Odpowiedni obszar geograficzny połowu należy przedstawić 
w formie prostokąta statystycznego, na którym dokonano więk
szości połowu, z podaniem odniesienia do odpowiedniego 
rejonu lub podrejonu ICES, podobszaru CECAF, GFCM lub 
NAFO. (O) 

Przykłady: 

Rejon ICES, podobszar CECAF, GFCM lub NAFO, rejon NEAFC: 
należy odnieść się do map umieszczonych na wewnętrznej 
okładce dziennika połowowego i wskazać kod każdego rejonu 
odpowiednio dla każdego wykorzystanego prostokąta statystycz
nego, np. IVa, VIb, VIId. 

„Prostokąt statystyczny”: należy odnieść się do statystycznego 
prostokąta ICES z wykresów zamieszczonych na wewnętrznej 
okładce dziennika połowowego. Granice tych prostokątów 
wyznaczone są szerokościami geograficznymi i długościami 
geograficznymi, podanymi w pełnych stopniach lub w pełnych 
stopniach i trzydziestu minutach dla szerokości geograficznej 
oraz w pełnych stopniach dla długości geograficznych. Przy 
pomocy kombinacji cyfr i jednej litery należy wskazać staty
styczny prostokąt, w którym miała miejsce większość połowów 
(np.: obszar między 56° a 56°30' szerokości północnej, oraz 6° 
a 7° długości wschodniej = kod ICES 41/F6). 

(O) 

Jednakże, można wprowadzać do dziennika połowowego wpisy 
fakultatywne dotyczące wszystkich statystycznych prostokątów, 
w których statek rybacki dokonał połowów danego dnia. 

(F) 

„Obszar połowowy państwa trzeciego”: należy wskazać obszar 
połowowy państw nieczłonkowskich lub wody znajdujące się 
poza suwerennością bądź jurysdykcją jakiegokolwiek państwa, 
używając kodów państw ISO-3166 3-alfa 
np. NOR = Norwegia 
FRO = Wyspy Owcze 
CAN = Kanada 
ISL = Islandia 
INT = Islandia 

(O) 

(15) Ilości złowione i zatrzymane na 
burcie 

(O) 

Jeżeli ilość któregokolwiek z gatunków zatrzymanych na burcie 
przekracza 50 kg ekwiwalentu wagi w relacji pełnej, należy 
odnotować ją w dzienniku połowowym. Ilości te obejmują ilości 
przechowywane w celu spożycia przez załogę statku. Dla ozna
czenia gatunków należy stosować kody FAO 3-alfa. 

Połów każdego z gatunków należy podać w kg ekwiwalentu 
wagi w relacji pełnej. 

(F) Jeżeli połów jest przechowywany w koszach, skrzynkach, 
beczkach, kartonach, workach, torbach, blokach lub innych 
pojemnikach, masę netto stosowanej jednostki należy podać 
w kilogramach wagi w relacji pełnej oraz podać dokładną liczbę 
wykorzystanych jednostek. Ewentualnie masa połowu zatrzyma
nego na burcie w takich jednostkach może zostać podana 
w kilogramach masy relacji pełnej. 

Jeżeli liczba rubryk jest niewystarczająca, należy wykorzystać 
nową stronę.
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Informacje dotyczące statku rybackiego i daty dotyczące rejsu 

Numer refe
rencyjny 

w dzienniku 
poło

wowym 

Definicja elementów danych 
(O=Obowiązkowe) 
(F=Fakultatywne) 

Opis lub czas, który należy zapisać 

(16) Oszacowanie odrzutów 
(O) 

Należy podać odrzuty wszelkich gatunków w ilości przekracza
jącej 50 kg wagi w relacji pełnej. Należy podać również odrzuty 
gatunków wykorzystane jako żywa przynęta, zapisane 
w dzienniku połowowym w sekcji 15. 

2. Instrukcje dotyczące deklaracji wyładunkowej/przeładunkowej 

2.1. Wzory zamieszczone w załączniku VI i IX (w przypadku wyładunku lub przeładunku w NAFO 1 i ICES Va) 

2.2. Informacje, które należy przedstawić 

W przypadku wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa, jeżeli zostały one zważone na przekazującym 
lub odbierającym statku rybackim za pomocą urządzeń ważących zatwierdzonych przez właściwe organy państw 
członkowskich, wówczas należy podać w deklaracji wyładunkowej lub przeładunkowej faktyczną masę ilości 
wyładowanych lub przeładowanych w kilogramach masy produktu, z podziałem na gatunki, podając jednocześnie: 

a) postać ryb (numer referencyjny (17) w dzienniku połowowym); 

b) jednostkę miary dla wyładowywanych ryb (numer referencyjny (18) w dzienniku połowowym); należy podać 
masę jednostki w kilogramach masy produktu. Jednostka ta może być inna niż ta, której użyto w dzienniku 
połowowym; 

c) całkowita masa z podziałem na gatunki wyładowane lub przeładowane (numer referencyjny (19) w dzienniku 
połowowym); proszę podać masę ilości faktycznie wyładowanych lub przeładowanych dla każdego gatunku; 

d) masa powinna odpowiadać masie wyładowanego produktu, tj. po jakimkolwiek przetworzeniu na pokładzie. 
Następnie właściwe organy w państwie członkowskim stosują współczynniki przekształcenia, w celu obliczenia 
odpowiedniej wagi w relacji pełnej; 

e) podpis kapitana (20); 

f) podpis oraz nazwisko i adres armatora, tam gdzie stosowne (21); 

g) rejon ICES/ podobszar NAFO/CECAF/GFCM/na Morzu Czarnym/strefa w Gujanie Francuskiej (obszar FAO 31) 
lub obszar objęty zarządzaniem i obszar państwa trzeciego (numer referencyjny w dzienniku połowowym: (22)). 
Należy stosować w taki sam sposób jak w przypadku numeru referencyjnego (14) powyżej. 

3. Dodatkowe instrukcje dla kapitanów unijnych statków rybackich o długości całkowitej wynoszącej co 
najmniej 10 metrów, które nie są objęte przepisami art. 9 rozporządzenia w sprawie kontroli, systemem 
monitorowania statków, ani wymogiem elektronicznego wypełniania i przekazywania danych z dziennika 
połowowego zgodnie z art. 15 rozporządzenia w sprawie kontroli, a które są objęte wymogiem reje
strowania nakładu połowowego w dzienniku połowowym. 

Niniejsze instrukcje odnoszą się do kapitanów unijnych statków rybackich, którzy zgodnie z przepisami Unii 
Europejskiej są zobowiązani do zapisywania czasu spędzonego na łowiskach objętych systemem zarządzania 
nakładem połowowym: 

a) Wszystkie informacje wymagane w tej sekcji należy zapisywać w dzienniku połowowym pod numerami refe
rencyjnymi (15) i (16). 

b) Czas należy rejestrować jako uniwersalny czas koordynowany (UTC). 

c) Nazwy gatunków ryb należy rejestrować za pomocą kodów FAO alfa-3. 

3.1. Informacja dotycząca nakładu połowowego 

a) P r z e p ł y w a n i e p r z e z s t r e f ę n a k ł a d u p o ł o w o w e g o 

W przypadku wpłynięcia uprawnionego statku do strefy nakładu połowowego bez prowadzenia działalności 
połowowej w tej strefie, należy wypełnić dodatkową rubrykę w dzienniku połowowym. Do tej rubryki wpisuje 
się następujące informacje: 

— datę, 

— strefę nakładu połowowego, 

— daty i czas każdego wpłynięcia/wypłynięcia,
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— pozycję w momencie każdego wpłynięcia i wypłynięcia z podaniem szerokości i długości geograficznej, 

— połów zatrzymany na burcie w chwili wpłynięcia, z podziałem na gatunki, 

— wyraz „przepływanie”. 

b) W p ł y n i ę c i e d o s t r e f y n a k ł a d u p o ł o w o w e g o 

W przypadku wpłynięcia statku do strefy nakładu połowowego, w której statek prawdopodobnie będzie prowa
dził działalność połowową, należy wypełnić dodatkową rubrykę w dzienniku połowowym.. Do tej rubryki 
wpisuje się następujące informacje: 

— datę, 

— wyraz „wpłynięcie”, 

— strefę nakładu połowowego, 

— pozycję z podaniem szerokości i długości geograficznej, 

— godzinę wpłynięcia, 

— połów zatrzymany na burcie w chwili wpłynięcia, z podziałem na gatunki, oraz 

— gatunki docelowe. 

c) W y p ł y n i ę c i e z e s t r e f y n a k ł a d u p o ł o w o w e g o 

W przypadku opuszczenia przez statek strefy nakładu połowowego, w której prowadził działalność połowową 
i wpłynięcia tego statku do innej strefy nakładu połowowego, w której również ma zamiar prowadzić działal
ność połowową, należy wypełnić dodatkową rubrykę w dzienniku połowowym. Do tej rubryki wpisuje się 
następujące informacje: 

— datę, 

— wyraz „wpłynięcie”, 

— pozycję z podaniem szerokości i długości geograficznej, 

— strefę nakładu połowowego, 

— godzinę wypłynięcia/wpłynięcia, 

— połów zatrzymany na burcie w chwili wypłynięcia/wpłynięcia, z podziałem na gatunki, oraz 

— gatunki docelowe. 

W przypadku opuszczania przez statek strefy nakładu połowowego, w której prowadził działalność połowową, 
oraz jeśli statek nie będzie prowadził dalej takiej działalności w tej strefie nakładu połowowego, należy wypełnić 
dodatkową rubrykę. Do tej rubryki wpisuje się następujące informacje: 

— datę, 

— wyraz „wypłynięcie”, 

— pozycję z podaniem szerokości i długości geograficznej, 

— strefę nakładu połowowego, 

— godzinę wypłynięcia, 

— połów zatrzymany na burcie w chwili wypłynięcia, z podziałem na gatunki, oraz 

— gatunki docelowe. 

Połowy międzystrefowe, w trakcie których statek prowadzi działalność połowową pomiędzy obszarami ( 1 ). 

W przypadku prowadzenia przez statek połowów międzystrefowych, należy wypełnić dodatkową rubrykę. Do 
tej rubryki wpisuje się następujące informacje: 

— datę, 

— wyraz „międzystrefowy”, 

— czas pierwszego wypłynięcia i strefa nakładu połowowego, 

— pozycję pierwszego wpłynięcia z podaniem szerokości i długości geograficznej,
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— czas ostatniego wpłynięcia i strefa nakładu połowowego, 

— pozycję ostatniego wypłynięcia z podaniem szerokości i długości geograficznej, 

— połów zatrzymany na burcie w chwili wypłynięcia/wpłynięcia, z podziałem na gatunki, oraz 

— gatunki docelowe. 

d) Dodatkowo w przypadku statków wykorzystujących narzędzia bierne: 

jeżeli statek rybacki wystawia lub przestawia narzędzia bierne do tej rubryki wpisuje się następujące informacje: 

— datę, 

— strefę nakładu połowowego, 

— pozycję z podaniem szerokości i długości geograficznej, 

— wyrazy „wystawianie” lub „przestawianie”, 

— godzinę. 

Po zakończeniu przez statek działań połowowych z wykorzystaniem narzędzi biernych: 

— datę, 

— strefę nakładu połowowego, 

— pozycję z podaniem szerokości i długości geograficznej, 

— wyraz „zakończenie”, 

— godzinę. 

3.2. I n f o r m a c j e d o t y c z ą c e k o m u n i k a t ó w o r u c h a c h s t a t k ó w 

Jeżeli od statku rybackiego prowadzącego działalność połowową wymaga się przekazywania właściwym organom 
sprawozdania dotyczącego nakładu połowowego zgodnie z art. 28 rozporządzenia w sprawie kontroli, wówczas 
oprócz informacji, o których mowa w pkt 3.1, należy wpisać następujące informacje: 

a) datę i godzinę komunikatu; 

b) Pozycję geograficzną statku rybackiego, z podaniem szerokości i długości geograficznej; 

c) środki łączności oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, nazwę stacji radiowej z jakiej korzystano; oraz 

d) adresata(-ów) komunikatu.
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ZAŁĄCZNIK XI 

KODY NARZĘDZI I OPERACJI POŁOWOWYCH 

Rodzaj narzędzi Kolumna 1 
Kod 

Kolumna 2 
Rozmiary/liczba (w metrach) 

(fakultatywnie) 

Kolumna 3 
Ile razy wydano narzę

dzie każdego dnia 
(obowiązkowe) 

Włoki denne rozpornicowe OTB Model włoka (proszę podać model lub 
obwód wlotu) 

Ile razy wydano 
narzędzie 

Włoki homarowe TBN 

Włoki krewetkowe TBS 

Włoki denne (nieokreślone) TB 

Włoki rozprzowe TBB długość rozprza x liczba rozprzy Ile razy wydano 
narzędzie 

Podwójny włok rozpornicowy OTT Model włoka (proszę podać model lub 
obwód wlotu) x liczba włoków 

Ile razy wydano 
narzędzie 

Tuki denne PTB Model włoka (proszę podać model lub 
obwód wlotu) 

Włok rozpornicowy pelagiczny OTM Model włoka 

Tuka pelagiczna PTM Model włoka 

NIEWODY 

Niewód duński kotwiczony SDN Całkowita długość lin ściągających 
niewodu 

Ile razy wydano 
narzędzie 

Niewód szkocki SSC 

Niewód szkocki obsługiwany z dwóch 
statków 

SPR 

Niewody (nieokreślone) SX 

Niewody obsługiwane z łodzi lub statku SV 

SIECI OKRĄŻAJĄCE 

Okrężnica PS Długość, wysokość Ile razy wydano 
narzędzie 

Okrężnica obsługiwana z jednego statku PS1 Długość, wysokość 

Okrężnica obsługiwana z dwóch statków PS2 

Bez lin ściągających (lampara) LA 

DRAGI 

Draga DRB Szerokość x liczba drag Ile razy wydano 
narzędzie 

SIECI SKRZELOWE I SIECI OPLĄTU
JĄCE 

Sieci skrzelowe (nieokreślone) GN Długość, wysokość Ile razy wydano 
sieci w ciągu dnia 

Sieci skrzelowe kotwiczone (stawne) GNS 

Pławnice GND 

Sieci skrzelowe (okrążające) GNC 

Łączone sieci skrzelowe i drygawice GTN 

Drygawica GTR 

NARZĘDZIA PUŁAPKOWE 

Klatki FPO Liczba klatek wydanych każdego dnia 

Narzędzia pułapkowe (nieokreślone) FIX Nieokreślone
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Rodzaj narzędzi Kolumna 1 
Kod 

Kolumna 2 
Rozmiary/liczba (w metrach) 

(fakultatywnie) 

Kolumna 3 
Ile razy wydano narzę

dzie każdego dnia 
(obowiązkowe) 

HAKI I SZNURY HACZYKOWE 

Wędy ręczne i wędziskowe (obsługiwane 
ręcznie) 

LHP Łączna liczba haków/węd wydanych w ciągu dnia 

Wędy ręczne i wędziskowe (zmechanizo
wane) 

LHM 

Takle stawne LLS Liczba haków i sznurów haczykowych wydawanych każdego 
dnia 

Takle dryfujące LLD 

Takle nieokreślone LL 

Sznury haczykowe ciągnione LTL 

Haki i sznury haczykowe (nieokreślone) LX 

URZĄDZENIA DO ZBIERANIA 

Dragi mechaniczne HMD 

Narzędzia różne MIS 

Narzędzia do połowów sportowo-rekrea
cyjnych 

RG 

Narzędzie nieznane lub nieokreślone NK
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ZAŁĄCZNIK XII 

ELEKTRONICZNE REJESTROWANIE INFORMACJI I FORMAT WYMIANY INFORMACJI (WERSJA 3.0) 

Widok tabeli operacji 

Nr Element lub nazwa atrybutu Kod Opis i zawartość 

Obowiązkowe (C)/ 
Obowiązkowe, jeżeli 

(CIF) (**) 
Fakultatywne 

(O) (***) 

1 ELEMENT OPS OPS Element operacji: koperta najwyższego poziomu dla 
wszystkich operacji przesyłana do serwisu interne
towego. Element OPS musi zawierać jeden 
z podelementów: DAT, RET, DEL, COR, QUE, RSP. 

2 Kraj przeznaczenia AD Miejsce przeznaczenia komunikatu (kod państwa 
ISO alfa-3) 

C 

3 Kraj wysyłający FR Kraj wysyłający dane (kod państwa ISO alfa-3) C 

4 Numer operacji ON Indywidualny identyfikator 
(AAARRRRMMDD999999) utworzony 
przez nadawcę 

C 

5 Data operacji OD Data przekazania komunikatu (RRRR-MM-DD 
w UTC) 

C 

6 Godzina operacji OT Godzina nadania komunikatu (GG:MM w UTC) C 

7 Znacznik testu TS Dowolny tekst. O 

8 Operacja dotycząca 
danych 

DAT (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów DAT) 

CIF 

9 Komunikat potwierdza
jący 

RET (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów RET) 

CIF 

10 Operacja usuwania DEL (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów DEL) 

CIF 

11 Operacja korekty COR (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów COR) 

CIF 

12 Operacja zapytania QUE (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów QUE) 

CIF 

13 Operacja odpowiedzi RSP (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów RSP) 

CIF 

14 

15 Operacja dotycząca 
danych 

DAT Operacja dotycząca danych w celu przekazania 
danych z dziennika połowowego lub dokumentu 
sprzedaży innemu państwu członkowskiemu 

16 Komunikat systemu 
elektronicznego rapor
towania (ERS) 

ERS Uwzględnia wszystkie istotne dane ERS, tj. cały 
komunikat 

C 

17 Rodzaj komunikatu TM Rodzaj komunikatu (bieżący (CU) lub opóźniony 
(DE)) 

C 

18 

19 Operacja usuwania DEL Operacja usuwania w celu zażądania od otrzymują
cego państwa członkowskiego usunięcia wcześniej 
przesłanych danych 

20 Nr zapisu RN Nr zapisu do usunięcia (AAARRRRMMDD999999) C 

21 Przyczyna odrzucenia RE Dowolne uwagi wyjaśniające przyczynę odrzucenia 
lub wykaz kodów 

O
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Nr Element lub nazwa atrybutu Kod Opis i zawartość 

Obowiązkowe (C)/ 
Obowiązkowe, jeżeli 

(CIF) (**) 
Fakultatywne 

(O) (***) 

22 

23 Operacja korekty COR Operacja korekty w celu zażądania od innego 
państwa członkowskiego korekty wcześniej przesła
nych danych 

24 Numer pierwotnego 
komunikatu 

RN Numer zapisu komunikatu, którego dotyczy korekta 
(w formacie AAARRRRMMDD999999) 

C 

25 Przyczyna korekty RE Dowolne uwagi lub wykaz kodów (****) O 

26 Nowe dane po korekcie ERS Uwzględnia wszystkie istotne dane ERS, tj. cały 
komunikat 

C 

27 

28 Operacja potwierdzenia RET Operacja potwierdzenia w odpowiedzi na operację 
typu DAT, DEL lub COR 

29 Numer wysłanego 
komunikatu 

ON Nr operacji (AAARRRRMMDD999999), która jest 
potwierdzana. 

C 

30 Status odpowiedzi RS Określa status odebranego komunikatu/raportu (****) C 

31 Przyczyna odrzucenia RE Dowolne uwagi wyjaśniające przyczynę odrzucenia 
lub wykaz kodów (****) 

O 

32 

33 Operacja zapytania QUE Operacja zapytania w celu uzyskania informacji 
z dziennika połowowego od innego państwa 
członkowskiego 

34 Polecenia wykonania CD Uzyskać dane LOG (za okres 12 pełnych miesięcy, 
chyba, że ograniczone poniższymi datami – 
początkową SD i końcową ED, w okresie maksy
malnie do 12 miesięcy). Zawsze należy uwzględnić 
bieżące i najnowsze dostępne dane. 

C 

35 Typ identyfikatora 
statku 

ID Co najmniej jeden z następujących identyfikatorów: 
RC/IR/XR/NA 

C 

36 Wartość identyfikatora 
statku 

IV Jeżeli jest podana, musi spełniać wymogi formatu 
wymienionego w identyfikatorze statku. 

C 

37 Data początkowa SD Data rozpoczęcia żądanego okresu (najstarsza 
data w zapytaniu), w przypadku zapytania 
(RRRR-MM-DD) 

O 

38 Data końcowa ED Data zakończenia żądanego okresu (najnowsza 
data w zapytaniu), w przypadku zapytania 
(RRRR-MM-DD) 

O 

39 

40 Operacja odpowiedzi RSP Operacja odpowiedzi na operację QUE 

41 Komunikat systemu 
elektronicznego rapor
towania (ERS) 

ERS Uwzględnia wszystkie istotne dane ERS, 
w zależności od typu identyfikatora statku wyko
rzystanego w zapytaniu, tj. cały komunikat. 

O
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Nr Element lub nazwa atrybutu Kod Opis i zawartość 

Obowiązkowe (C)/ 
Obowiązkowe, jeżeli 

(CIF) (**) 
Fakultatywne 

(O) (***) 

42 Stan potwierdzenia 
przyjęcia 

RS Określa status odebranego komunikatu/raportu (****) C 

43 Numer operacji ON Nr operacji (AAARRRRMMDD999999) zapytania, 
do której dana odpowiedź się odnosi. 

C 

44 Przyczyna odrzucenia RE W przypadku odpowiedzi negatywnej podawana jest 
przyczyna braku przekazania danych Dowolne 
uwagi wyjaśniające przyczynę odrzucenia lub wykaz 
kodów (****) 

O 

45 Części odpowiedzi RP Odpowiedzi o różnych opisach schematów C 

46 

Widok tabeli dla dziennika połowowego, dokumentu sprzedaży i dokumentu przewozowego 

Nr Element lub nazwa atrybutu Kod Opis i zawartość 

Obowiązkowe (C)/ 
Obowiązkowe, jeżeli 

(CIF) (**) 
Fakultatywne 

(O) (***) 

47 Komunikat systemu 
elektronicznego rapor
towania (ERS) 

ERS Znacznik z komunikatem ERS. Komunikat ERS 
zawiera deklaracje LOG, SAL lub TRN. 

48 Numer komunikatu 
(zapisu) 

RN Numer seryjny komunikatu (w formacie 
AAARRRRMMDD999999) 

C 

49 Data komunikatu 
(zapisu) 

RD Data przekazania komunikatu (RRRR-MM-DD 
w UTC) 

C 

50 Godzina komunikatu 
(zapisu) 

RT Godzina transmisji komunikatu (GG:MM:SS w UTC) C 

51 

52 Deklaracja dziennika 
połowowego 

LOG Deklaracja dziennika połowowego zawiera co 
najmniej jedną z następujących deklaracji: DEP, FAR, 
RLC, TRA, COE, COX, CRO, TRZ, INS, DIS, PNO, 
EOF, RTP, LAN, PNT. 

53 Numer unijnego rejestru 
floty rybackiej (numer 
CFR) 

IR W formacie AAAXXXXXXXXX, gdzie A jest wielką 
literą oznaczającą kraj pierwszej rejestracji w UE, a X 
jest literą lub cyfrą 

C 

54 IRCS RC Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy C 

55 Oznaka rybacka statku XR Boczny numer rejestracyjny statku (liczby i litery) CIF FAR, PNO 

56 Nazwa statku NA Nazwa statku CIF FAR, PNO, 
oraz zgodnie 

z zasadami BFT 

57 Nazwisko kapitana MA Nazwisko kapitana (wszelkie zmiany podczas rejsu 
powinny być zgłaszane w najbliższej transmisji 
LOG) 

C
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Nr Element lub nazwa atrybutu Kod Opis i zawartość 

Obowiązkowe (C)/ 
Obowiązkowe, jeżeli 

(CIF) (**) 
Fakultatywne 

(O) (***) 

58 Adres kapitana MD Adres kapitana (wszelkie zmiany podczas rejsu 
powinny być zgłaszane w najbliższej transmisji 
LOG) 

C 

59 Państwo rejestracji FS Państwo bandery, w którym statek jest zarejestro
wany. Kod państwa ISO alfa-3. 

C 

60 Numer ICCAT statku IN Numer statku w rejestrze ICCAT CIF, zgodnie 
z zasadami BFT 

61 Numer IMO statku IM Numer IMO, zgodnie z zasadami BFT CIF zgodnie 
z zasadami BFT 

oraz o ile 
dostępny 

62 

63 Deklaracja wyjścia DEP Deklaracja wyjścia z portu. Wymagany przy każdym 
wyjściu z portu; należy wysłać w najbliższym 
komunikacie 

64 Data DA Data wyjścia (RRRR-MM-DD w UTC) C 

65 Godzina TI Godzina wyjścia (GG:MM w UTC) Wymagana pełna 
godzina na łowiskach objętych systemem zarzą
dzania nakładem połowowym. Jeżeli wymagane jest 
podanie samej godziny, wówczas można przyjąć 
liczbę minut 30. 

C 

66 Nazwa portu PO Kod portu (kod państwa ISO alfa-2 + trzyliterowy 
kod portu). Wykaz kodów portu (CCPPP) (****) 

C 

67 Przewidywane działanie AA Wykaz kodów (****) O 

68 Narzędzia na burcie GEA (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów GEA) 

C 

69 Poddeklaracja połowów 
na burcie (poddeklaracje 
wykazu gatunków SPE) 

SPE (zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów SPE) 

CIF połowy na 
burcie statku 

70 

71 Deklaracja raportu 
z działalności poło
wowej 

FAR Wymagana do północy każdego dnia na morzu lub 
na żądanie państwa bandery 

72 Znacznik ostatniego 
raportu 

LR Znacznik wskazujący, że jest to ostatni wysyłany 
raport FAR (LR = 1). Statek przebywający na morzu 
musi wysłać FAR każdego dnia. Nie wolno wysłać 
żadnego kolejnego FAR po wysłaniu FAR ze 
znacznikiem LR=1, przed wejściem do portu. 

CIF ostatni komu
nikat 

73 Znacznik inspekcji IS Znacznik wskazujący, że odebrano raport 
z działalności połowowej tuż przed przeprowadzaną 
na statku inspekcją. (IS=1). Ma miejsce w przypadku 
gdy inspektor prosi rybaka o uaktualnienie jego 
dziennika połowowego przed dokonaniem kontroli. 

CIF dokonano 
inspekcji 

74 Data DA Data, w odniesieniu do której jest raportowana 
działalność połowowa podczas pobytu statku na 
morzu (RRRR-MM-DD w UTC) 

C
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Nr Element lub nazwa atrybutu Kod Opis i zawartość 

Obowiązkowe (C)/ 
Obowiązkowe, jeżeli 

(CIF) (**) 
Fakultatywne 

(O) (***) 

75 Godzina TI Godzina rozpoczęcia działalności połowowej 
(GG:MM w UTC) 

O 

76 Statki partnerskie 
prowadzące wspólne 
połowy 

PFP Należy podać jeżeli występują inne statki prowa
dzące wspólną operację połowową. Wymagane 
w celu skutecznego monitorowania wspólnych 
połowów. Może występować więcej niż jeden statek 
partnerski. Każdy uczestniczący we wspólnych 
połowach statek partnerski przedstawia deklarację 
FAR wymieniając wszystkich innych partnerów. 
Jeżeli wspólne połowy prowadzone są bez prze
mieszczania, wówczas statek zabierający cały połów 
zgłosi elementy SPE, a pozostałe statki wypełnią 
jedynie element RAS. Jeżeli dochodzi do prze
mieszczania, należy również przedłożyć deklaracje 
RLC. (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów PFP) 

CIF jeżeli istnieją 
partnerskie statki 

prowadzące 
wspólne połowy 

oraz jeżeli 
nieobjęte zasadami 

BFT 

77 Poddeklaracja odpo
wiedniego obszaru 

RAS Podaje się, gdy nie dokonano żadnych połowów (do 
celów nakładu) (****) 
(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów RAS) 

CIF jeżeli nie ma 
SPE (oraz na 

łowiskach obję
tych systemem 

zarządzania 
nakładem poło

wowym) 

78 Poddeklaracja pozycji 
geograficznej 

POS Pozycja w południe w przypadku gdy nie dokonano 
żadnych połowów 
(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów POS) 

CIF, zgodnie 
z zasadami BFT 

79 Poddeklaracja narzędzi GEA (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów GEA) 
Najwyżej jedna poddeklaracja GEA na FAR. 

CIF jeżeli stoso
wano narzędzia 

80 Poddeklaracja utraty 
narzędzi 

GLS (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów GLS) 

CIF wymagane 
zgodnie 

z przepisami (***) 

81 Poddeklaracja połowów 
(poddeklaracje wykazu 
gatunków SPE) 

SPE Połów dokonany w trakcie danego działania połowowego 
na burcie tego statku. 
(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów SPE) 
W przypadku wspólnych operacji połowowych, 
zgodnie z zasadami BFT, należy w to miejsce wpisać 
sumę całkowitą oraz przyznane SPE w ramach CVT, 
CVO i JCI. 

CIF jeżeli doko
nano połowu, 

natomiast nie - 
jeżeli JFO zgodnie 
z zasadami BFT. 

82 Poddeklaracja statku 
rybackiego dokonują
cego przeniesienia ryb 

CVT (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów CVT) W przypadku wspólnych operacji 
połowowych zgodnie z zasadami BFT, informacja na 
temat „statku, który dokonał połowu i dokonuje 
przeniesienia ryb” musi być przekazana przez każdy 
statek biorący udział w JFO. 

CIF, jeżeli JFO 
zgodnie 

z zasadami BFT 

83 Poddeklaracja innego(- 
ych) statku(-ów) rybac
kiego(-ich) 

CVO (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów CVO) W przypadku wspólnych operacji 
połowowych zgodnie z zasadami BFT, informacja na 
temat każdego „innego statku, uczestniczącego 
w JFO” musi być przekazana przez każdy statek 
biorący udział w JFO. 

CIF, jeżeli JFO 
zgodnie 

z zasadami BFT 

84 Poddeklaracja dokona
nych połowów 

JCI (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów JCI) W przypadku wspólnych operacji 
połowowych zgodnie z zasadami BFT, informacja na 
temat całkowitego połowu dokonanego w ramach 
JFO musi być przekazana przez każdy statek biorący 
udział w JFO. 

CIF, jeżeli JFO, 
zgodnie 

z zasadami BFT 

85 Numer JFO w rejestrze 
ICCAT 

JF Numer JFO w rejestrze ICCAT, fakultatywnie według 
zasad BFT 

O 

86
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Nr Element lub nazwa atrybutu Kod Opis i zawartość 

Obowiązkowe (C)/ 
Obowiązkowe, jeżeli 

(CIF) (**) 
Fakultatywne 

(O) (***) 

87 Deklaracja przemiesz
czenia 

RLC Stosowana w przypadku przeniesienia połowów (w 
całości lub części) ze wspólnych narzędzi połowo
wych na statek albo z ładowni lub z narzędzi 
połowowych statku do sieci do przechowywania, 
pojemnika lub zagrody (poza statkiem), gdzie połów 
będzie przechowywany w stanie żywym do czasu 
wyładunku 

88 Data DA Data przemieszczenia połowów podczas pobytu 
statku na morzu (RRRR-MM-DD w UTC) 

C 

89 Godzina TI Godzina przemieszczenia (GG:MM w UTC) CIF, zgodnie 
z zasadami BFT 

90 Statek odbierający REC Numer identyfikacyjny statku odbierającego 
(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów REC) 
Dla celów przeniesienia zgodnie z zasadami BFT, 
należy w to miejsce wypełnić BTI. 

CIF w przypadku 
przemieszczenia 

oraz jeżeli 
nieobjęte zasadami 

BFT 

91 Statek przekazujący/ 
statki przekazujące 

DON Numer/y identyfikacyjny/e statku przekazującego/ 
statków przekazujących 
(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów DON) 
Dla celów przeniesienia zgodnie z zasadami BFT, 
należy w to miejsce wypełnić BTI. 

CIF w przypadku 
przemieszczenia 

oraz jeżeli 
nieobjęte zasadami 

BFT 

91 Przemieszczono do RT Trzyliterowy kod miejsca przemieszczenia (****) CIF wymagane, 
w szczególności 

zgodnie 
z zasadami BFT 

92 Poddeklaracja pozycji 
geograficznej 

POS Miejsce przeniesienia 
(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów POS) 

C 

93 Poddeklaracja połowów 
(poddeklaracje wykazu 
gatunków SPE) 

SPE Ilość przemieszczonych ryb 
(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów SPE) 
Zgodnie z zasadami BFT, należy w to miejsce 
wypełnić BTI. 

CIF w przypadku 
przemieszczenia 

oraz jeżeli 
nieobjęte zasadami 

BFT 

94 Poddeklaracja przenie
sienia zgodnie z BFT 

BTI (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów BTI) 
Zgodnie z zasadami BFT, należy wypełnić BTI 
zamiast DON, REC i SPE. 

CIF, zgodnie 
z zasadami BFT 

95 

96 Deklaracja przeładun
kowa 

TRA Dla każdego przeładunku połowów deklaracja jest 
wymagana od statku przekazującego i od statku 
odbierającego 

97 Data DA Początek TRA (RRRR-MM-DD w UTC) C 

98 Godzina TI Początek TRA (GG:MM w UTC) O 

99 Poddeklaracja odpo
wiedniego obszaru 

RAS Obszar geograficzny, w którym dokonano przeła
dunku (****) 
(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów RAS) 

CIF przeładunku 
dokonano na 

morzu 

100 Nazwa portu PO Kod portu (kod państwa ISO alfa-2 + trzyliterowy 
kod portu). Wykaz kodów portu (CCPPP) (****) 

CIF przeładunku 
dokonano 
w porcie 

101 Numer statku odbiera
jącego w unijnym 
rejestrze floty rybackiej 

IR W formacie AAAXXXXXXXXX, gdzie A jest wielką 
literą, która oznacza państwo rejestracji w UE, a X 
jest literą lub cyfrą 

CIF statek rybacki 
Unii Europejskiej 

102 Przeładunek: statek 
odbierający 

TT Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy statku 
odbierającego 

C
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Nr Element lub nazwa atrybutu Kod Opis i zawartość 

Obowiązkowe (C)/ 
Obowiązkowe, jeżeli 

(CIF) (**) 
Fakultatywne 

(O) (***) 

103 Przeładunek: państwo 
bandery statku odbiera
jącego 

TC Państwo bandery statku odbierającego przeładunek 
(kod państwa ISO alpfa-3) 

C 

104 Numer statku przeka
zującego w unijnym 
rejestrze floty rybackiej 
(CFR) 

RF W formacie AAAXXXXXXXXX, gdzie A jest wielką 
literą oznaczającą kraj pierwszej rejestracji w UE, a X 
jest literą lub cyfrą 

CIF statek rybacki 
Unii Europejskiej 

105 Przeładunek: statek 
(przekazujący) 

TF Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy statku 
przekazującego 

C 

106 Przeładunek: państwo 
bandery statku przeka
zującego 

FC Państwo bandery statku przekazującego (kod 
państwa ISO alfa-3) 

C 

107 Poddeklaracja pozycji 
geograficznej 

POS (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów POS) 

CIF wyma
gane (***). 

(wody NEAFC, 
NAFO lub zasady 

BFT) 

108 Przeładowywane 
połowy (poddeklaracje 
wykazu gatunków SPE) 

SPE (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów SPE) 

C 

109 

110 COE: deklaracja wejścia 
do strefy nakładu 

COE Deklaracja wejścia do strefy nakładu. Jeżeli prowa
dzenie połowów w danym obszarze objęte jest 
systemem nakładu połowowego. 

CIF wymagane 

111 Data DA Data wejścia (RRRR-MM-DD w UTC) C 

112 Godzina TI Godzina wejścia (GG:MM w UTC) C 

113 Gatunek(-ki) będący(-e) 
celem połowów 

TS Gatunki będące celem połowów w strefie (****) CIF przy prowa
dzeniu połowów 

w ramach systemu 
nakładu połowo
wego i bez prze

kraczania stref 

114 Poddeklaracja odpo
wiedniego obszaru 

RAS Pozycja geograficzna statku (****) 
(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów RAS) 

CIF przy prowa
dzeniu połowów 

w ramach systemu 
nakładu połowo
wego i bez prze

kraczania stref 

115 Poddeklaracja pozycji 
geograficznej 

POS Pozycja w momencie wejścia (zob. szczegółowe dane 
dotyczące podelementów i atrybutów POS) 

C 

116 Poddeklaracja połowów 
na burcie (poddeklaracje 
wykazu gatunków SPE) 

SPE (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów SPE) 

O 

117 

118 Deklaracja wyjścia ze 
strefy nakładu 

COX Deklaracja wyjścia ze strefy nakładu. Jeżeli prowa
dzenie połowów w danym obszarze objęte jest 
systemem nakładu połowowego. 

CIF wymagane 

119 Data DA Data wyjścia (RRRR-MM-DD w UTC) C
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Nr Element lub nazwa atrybutu Kod Opis i zawartość 

Obowiązkowe (C)/ 
Obowiązkowe, jeżeli 

(CIF) (**) 
Fakultatywne 

(O) (***) 

120 Godzina TI Godzina wyjścia (GG:MM w UTC) C 

121 Gatunek(-ki) będący(-e) 
celem połowów 

TS Gatunki będące celem połowów w strefie (****) CIF przy prowa
dzeniu połowów 

w ramach systemu 
nakładu połowo
wego i bez prze

kraczania stref 

122 Poddeklaracja odpo
wiedniego obszaru 

RAS Pozycja geograficzna statku (****) 
(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów RAS) 

CIF przy prowa
dzeniu połowów 

w ramach systemu 
nakładu połowo
wego i bez prze

kraczania stref 

123 Poddeklaracja pozycji 
geograficznej 

POS Pozycja w momencie wyjścia (zob. szczegółowe dane 
dotyczące podelementów i atrybutów POS) 

C 

124 Poddeklaracja dokona
nych połowów 

SPE Połowy dokonane podczas pobytu w strefie (zob. 
szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów 
SPE) 

O 

125 

126 Deklaracja przekra
czania strefy nakładu 

CRO Deklaracja przekraczania strefy nakładu (brak 
operacji połowowych). Jeżeli przekracza się strefę 
objętą systemem nakładu połowowego. 

CIF wymagane 

127 Deklaracja wejścia do 
strefy nakładu 

COE (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów COE) 
Należy wskazać tylko DA TI POS 

CIF 

128 Deklaracja wyjścia ze 
strefy nakładu 

COX (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów COX) 
Należy wskazać tylko DA TI POS 

CIF 

129 

130 Deklaracja międzystre
fowego nakładu poło
wowego 

TRZ Znacznik wskazujący międzystrefową działalność 
połowową przy połowach objętych systemem 
nakładu połowowego 

CIF wymagane 

131 Deklaracja wejścia COE Pierwsze wejście (zob. szczegółowe dane dotyczące 
podelementów i atrybutów COE) 

C 

132 Deklaracja wyjścia COX Ostatnie wyjście (zob. szczegółowe dane dotyczące 
podelementów i atrybutów COX) 

C 

133 

134 INS: Deklaracja 
inspekcji 

INS Znacznik wskazujący początek poddeklaracji 
inspekcji Deklarację dostarczają odpowiednie władze, 
a nie kapitan 

O 

135 Kraj inspekcji IC Kod państwa ISO alfa-3 państwa nadbrzeżnego, na 
którego terenie ma miejsce inspekcja 

C 

136 Przydzielony inspektor IA Pole tekstowe zawierające nazwisko inspektora lub, 
jeśli stosowne, czterocyfrowy numer identyfikacyjny 
inspektora 

O 

137 Państwo inspektora SC Kod ISO alfa-3 państwa inspektora O
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Nr Element lub nazwa atrybutu Kod Opis i zawartość 

Obowiązkowe (C)/ 
Obowiązkowe, jeżeli 

(CIF) (**) 
Fakultatywne 

(O) (***) 

138 Data DA Data inspekcji (RRRR-MM-DD) C 

139 Godzina TI Godzina inspekcji (GG:MM w UTC) C 

140 Nazwa portu PO Kod portu (kod państwa ISO alfa-2 + trzyliterowy 
kod portu). Wykaz kodów portu (CCPPP) (****) 

CIF przy braku 
deklaracji pozycji 

141 Poddeklaracja pozycji 
geograficznej 

POS Pozycja inspekcji 
(zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów POS) 

CIF jeśli brak kodu 
portu 

142 

143 Deklaracja odrzutów DIS Znacznik zawierający szczegóły dotyczące odrzuco
nych ryb 

CIF wyma
gane (***) 

144 Data DA Data odrzutu (RRRR-MM-DD) C 

145 Godzina TI Godzina odrzutu (GG:MM w UTC) C 

146 Poddeklaracja pozycji 
geograficznej 

POS Pozycja geograficzna w chwili odrzutu 
(zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów POS) 

CIF wymagane 

147 Poddeklaracja odrzuco
nych ryb 

SPE Odrzucone ryby 
(zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów SPE) 

C 

148 

149 Deklaracja uprzedniego 
powiadomienia 
o powrocie 

PNO Znacznik wskazujący początek deklaracji uprzed
niego powiadomienia. Deklarację należy przekazać 
przed powrotem do portu lub gdy wymagają tego 
przepisy wspólnotowe 

CIF wyma
gane (*) (**) 

150 Przewidywana data 
przybycia do portu 

PD Planowana data przybycia/przekraczania 
(RRRR-MM-DD) 

C 

151 Przewidywana godzina 
przybycia do portu 

PT Planowana godzina przybycia/przekraczania 
(GG:MM w UTC) 

C 

152 Nazwa portu PO Kod portu (kod państwa ISO alfa-2 + trzyliterowy 
kod portu). Wykaz kodów portu (CCPPP) (****) 

C 

153 Poddeklaracja odpo
wiedniego obszaru 

RAS Obszar połowowy podawany w uprzednim powia
domieniu dotyczącym dorsza. Wykaz kodów 
obszarów połowowych i nakładu/ochrony (****). 
(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów RAS) 

CIF na Morzu 
Bałtyckim 

154 Przewidywana data 
wyładunku 

DA Planowana data wyładunku (RRRR-MM-DD) na 
Bałtyku dla obszaru wyjścia 

O 

155 Przewidywana data 
wyładunku 

TI Planowana godzina wyładunku (GG:MM w UTC) na 
Bałtyku dla obszaru wyjścia 

O 

156 Poddeklaracje połowów 
na burcie (poddeklaracje 
wykazu gatunków SPE) 

SPE Połowy na burcie (w przypadku gatunków pela
gicznych wymagany jest obszar ICES) 
(zob. szczegółowe dane dotyczące poddeklaracji SPE) 

CIF jeśli połów na 
burcie 

157 Poddeklaracja pozycji 
geograficznej 

POS Pozycja geograficzna wejścia do/opuszczenia 
obszaru/strefy 
(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów POS) 

CIF
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Nr Element lub nazwa atrybutu Kod Opis i zawartość 

Obowiązkowe (C)/ 
Obowiązkowe, jeżeli 

(CIF) (**) 
Fakultatywne 

(O) (***) 

158 Cel zawinięcia do portu PC LAN w przypadku wyładunku, TRA w przypadku 
przeładunku, ACS w przypadku korzystania 
z czynności obsługowych, OTH w innych przypad
kach 

C 

159 Data rozpoczęcia rejsu 
połowowego 

DS Data rozpoczęcia rejsu (RRRR-MM-DD w UTC) C 

160 

161 Deklaracja uprzedniego 
powiadomienia 
o przeniesieniu 

PNT Znacznik wskazujący początek deklaracji uprzed
niego powiadomienia o przeniesieniu. Należy 
stosować w ramach zasad BFT. 

CIF, zgodnie 
z zasadami BFT 

162 Przewidywana data DA Przewidywana data przeniesienia do klatek 
(RRRR-MM-DD) 

C 

163 Przewidywana godzina TI Przewidywana godzina przeniesienia do klatek 
(GG:MM w UTC) 

C 

164 Poddeklaracja przewidy
wanej ilości 

SPE Przewidywana ilość BFT, która ulegnie przeniesieniu, 
z podaniem zarówno ilości ryb żywych, jak i na 
burcie 
(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów SPE) 

C 

165 Poddeklaracja pozycji 
geograficznej 

POS Pozycja geograficzna w chwili przeniesienia. 
(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów POS) 

C 

166 Nazwa holownika NA Nazwa holownika lub statku holującego C 

167 Numer ICCAT holow
nika 

IN Numer holownika w rejestrze statków ICCAT C 

168 Liczba holowanych 
klatek 

CT Liczba klatek holowanych przez holownik C 

169 

170 Deklaracja zakończenia 
połowów 

EOF Znacznik wskazujący zakończenie operacji połowo
wych przed powrotem do portu. Deklarację należy 
przekazać po dokonaniu ostatniej operacji poło
wowej i przed powrotem do portu. 

171 Data DA Data zakończenia połowów (RRRR-MM-DD w UTC) C 

172 Godzina TI Godzina zakończenia połowów (GG:MM w UTC) C 

173 

174 Deklaracja powrotu do 
portu 

RTP Znacznik wskazujący powrót do portu. Deklarację 
należy przekazać w momencie wejścia do portu, po 
deklaracji PNO. 

175 Data DA Data powrotu (RRRR-MM-DD w UTC) C 

176 Godzina TI Godzina powrotu (GG:MM w UTC) C 

177 Nazwa portu PO Kod portu (kod państwa ISO alfa-2 + trzyliterowy 
kod portu). Wykaz kodów portu (CCPPP) (****) 

C 

178 Powód powrotu RE Powód powrotu do portu (****) CIF
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Nr Element lub nazwa atrybutu Kod Opis i zawartość 

Obowiązkowe (C)/ 
Obowiązkowe, jeżeli 

(CIF) (**) 
Fakultatywne 

(O) (***) 

179 Narzędzia na burcie GEA (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów GEA) 

O 

180 

181 Deklaracja wyładun
kowa 

LAN Znacznik zawierający szczegóły dotyczące wyła
dunku. Deklarację należy przekazać po wyładunku 
połowu. LAN może być wykorzystywana zamiast 
deklaracji przewozu 

182 Data DA (RRRR-MM-DD w UTC) – data zakończenia wyła
dunku 

C 

183 Godzina TI Godzina wyładunku. Format GG:MM w UTC. O 

184 Rodzaj nadawcy TS Trzyliterowy kod (MAS: kapitan, REP: jego przed
stawiciel, AGE: armator) 

C 

185 Nazwa portu PO Kod portu (kod państwa ISO alfa-2 + trzyliterowy 
kod portu). Wykaz kodów portu (CCPPP) (****) 

C 

186 Poddeklaracja wyłado
wanych połowów 
(wykaz SPE 
z poddeklaracjami PRO) 

SPE Gatunki, obszary połowowe, wyładowana masa, 
odpowiednie narzędzia i postać 
(zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów SPE) 

C 

187 Deklaracja przewozu TRN LAN może być wykorzystywana zamiast deklaracji 
przewozu. Włączając TRN, przewoźnik może być 
zwolniony z obowiązku wypełnienia oddzielnej 
deklaracji TRN. W takim przypadku nie ma 
potrzeby wypełniania części dotyczącej SPE 
w deklaracji TRN, ponieważ powielałoby to infor
macje zawarte w poddeklaracji wyładowanych 
połowów. 

O 

188 

189 Poddeklaracja pozycji 
geograficznej 

POS Znacznik zawierający współrzędne pozycji geogra
ficznej statku 

190 Szerokość geograficzna 
(jako liczba dziesiętna) 

LT Szerokość wyrażona zgodnie z formatem WGS84 
stosowanym do celów VMS 

C 

191 Długość geograficzna 
(jako liczba dziesiętna) 

LG Długość wyrażona zgodnie z formatem WGS84 
stosowanym do celów VMS 

C 

192 

193 GEA: Poddeklaracja 
rozmieszczenia 
narzędzi 

GEA Poddeklaracja zawierająca informacje dotyczące 
rozmieszczenia narzędzi 

194 Rodzaj narzędzi GE Kod narzędzia zgodny z Międzynarodową normą 
w zakresie statystycznej klasyfikacji narzędzi poło
wowych FAO (****) 

C 

195 Wielkość oczek sieci ME Wielkość oczek (w milimetrach) CIF wielkość 
oczek narzędzi 
podlega okre 

ślonym wymogom 

196 Wymiary narzędzi GC Wymiary narzędzi zgodnie z załącznikiem XI 
(„kolumna 2”). Informacja w formie tekstowej. 

O

PL L 112/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.4.2011



Nr Element lub nazwa atrybutu Kod Opis i zawartość 

Obowiązkowe (C)/ 
Obowiązkowe, jeżeli 

(CIF) (**) 
Fakultatywne 

(O) (***) 

197 Operacje połowowe FO Liczba operacji połowowych C 

198 Czas prowadzenia 
połowów 

DU Czas trwania działalności połowowej w minutach – 
gdzie czas prowadzenia połowów oznacza liczbę 
godzin na morzu minus czas poświęcony na 
dotarcie do i powrót z łowisk, przemieszczanie się 
między łowiskami, manewry omijania, brak aktyw
ności i oczekiwanie na naprawę 

C 
(w połączeniu 
z wersem 74; 

element FAR/DU) 

199 Poddeklaracja wydanych 
narzędzi 

GES Poddeklaracja wydanych narzędzi 
(zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów GES) 

CIF wyma
gane (***) (statek 
używa narzędzi 
pasywnych lub 
kotwiczonych) 

200 Poddeklaracja narzędzi 
wybranych z wody 

GER Poddeklaracja narzędzi wybranych z wody 
(zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów GER) 

CIF wyma
gane (***) (statek 
używa narzędzi 
pasywnych lub 
kotwiczonych) 

201 Poddeklaracja rozmiesz
czenia sieci skrzelowych 

GIL Poddeklaracja rozmieszczenia sieci skrzelowych 
(zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów GIL) 

CIF statek posiada 
zezwolenia obej
mujące obszary 

ICES IIIa, IVa, IVb, 
Vb, VIa, VIb, VIIb, 

c, j, k oraz XII 

202 Głębokość połowów FD Odległość od powierzchni wody do najniżej poło 
żonej części narzędzia połowowego (w metrach). 
Dotyczy statków stosujących ciągnione narzędzia 
połowowe, takle i sieci stawne 

CIF połowy dale
komorskie i na 
wodach norwe

skich 

203 Średnia liczba 
haczyków użyta na 
taklach 

NH Średnia liczba haczyków użyta na taklach CIF połowy dale
komorskie i na 
wodach norwe

skich 

204 Średnia długość sieci GL Średnia długość sieci w przypadku wykorzystywania 
sieci stawnych (w metrach) 

CIF połowy dale
komorskie i na 
wodach norwe

skich 

205 Średnia wysokość sieci GD Średnia wysokość sieci w przypadku wykorzysty
wania sieci stawnych (w metrach) 

CIF połowy dale
komorskie i na 
wodach norwe

skich 

206 Ilość narzędzi QG Łączna ilość sieci na burcie – zgłaszana w momencie 
wyjścia w przypadku sieci skrzelowych 

CIF w przypadku 
sieci skrzelowych 

207 Łączna długość narzędzi TL Łączna długość narzędzi na burcie – zgłaszana 
w momencie wyjścia w przypadku sieci skrzelowych 

CIF w przypadku 
sieci skrzelowych 

208 

209 GES: poddeklaracja 
wydanych narzędzi 

GES Znacznik zawierający dane dotyczące wydanych 
narzędzi 

CIF wymagane 
zgodnie 

z przepisami (***) 

210 Data DA Data wydania narzędzi (RRRR-MM-DD w UTC) C 

211 Godzina TI Godzina wydania narzędzi (GG:MM w UTC) C 

212 Poddeklaracja pozycji 
geograficznej 

POS Pozycja geograficzna w chwili wydania narzędzi 
(zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów POS) 

C
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Nr Element lub nazwa atrybutu Kod Opis i zawartość 

Obowiązkowe (C)/ 
Obowiązkowe, jeżeli 

(CIF) (**) 
Fakultatywne 

(O) (***) 

213 Identyfikator wydanych 
narzędzi 

GS Data kiedy zakończono wydawanie narzędzi oraz 
kolejne numery porządkowe (MMDDXX) (Pierwszym 
numerem porządkowym danego dnia jest 01 
i oznacza pierwszy zestaw wydanych narzędzi. Na 
przykład drugi zestaw narzędzi wydanych w dniu 
20 grudnia nosiłby numer 122002). 

O 

214 

215 Poddeklaracja narzędzi 
wybranych z wody 

GER Poddeklaracja zawierająca informacje dotyczące 
narzędzi wybranych z wody 

CIF wymagane 
zgodnie 

z przepisami (***) 

216 Data DA Data wybrania narzędzi z wody (RRRR-MM-DD 
w UTC) 

C 

217 Godzina TI Godzina wybrania narzędzi z wody (GG:MM 
w UTC) 

C 

218 Poddeklaracja pozycji 
geograficznej 

POS Pozycja geograficzna wybrania narzędzi z wody 
(zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów POS) 

C 

219 Identyfikator wydanych 
narzędzi 

GS Data kiedy zakończono wydawanie narzędzi oraz 
kolejne numery porządkowe (MMDDXX) 

O 

220 

221 Poddeklaracja rozmiesz
czenia sieci skrzelowych 

GIL Poddeklaracja dotycząca rozmieszczenia sieci skrze
lowych 

CIF statek posiada 
zezwolenia obej
mujące obszary 

ICES IIIa, IVa, IVb, 
Vb, VIa, VIb, VIIb, 

c, j, k oraz XII 

222 Nominalna długość 
jednej sieci 

NL Informacje, których odnotowanie jest obowiązkowe 
podczas każdego rejsu połowowego (w metrach) 

C 

223 Liczba sieci NN Liczba sieci w zestawie C 

224 Liczba zestawów FL Liczba rozmieszczonych zestawów C 

225 Poddeklaracja pozycji 
geograficznej 

POS Pozycja geograficzna każdego rozmieszczonego 
zestawu 
(zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów POS) 

C 

226 Głębokość każdego 
rozmieszczonego 
zestawu 

FD Głębokość dla każdego rozmieszczonego zestawu 
(odległość od powierzchni wody do najniżej poło 
żonej części narzędzia połowowego) 

C 

227 Czas zanurzenia 
w wodzie każdego 
rozmieszczonego 
zestawu 

ST Czas zanurzenia w wodzie dla każdego rozmiesz
czonego zestawu (w godzinach) 

C 

228 Identyfikator wydanych 
narzędzi 

GS Data kiedy zakończono wydawanie narzędzi oraz 
kolejne numery porządkowe (MMDDXX) 

O 

229 

230 Poddeklaracja utraty 
narzędzi 

GLS Poddeklaracja o utraconych narzędziach kotwiczo
nych 

CIF wymagane 
zgodnie 

z przepisami (***) 

231 Data utraty narzędzi DA Data utraty narzędzi (RRRR-MM-DD w UTC) C 

232 Godzina utraty narzędzi TI Godzina utraty narzędzi (GG:MM w UTC) C
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Nr Element lub nazwa atrybutu Kod Opis i zawartość 

Obowiązkowe (C)/ 
Obowiązkowe, jeżeli 

(CIF) (**) 
Fakultatywne 

(O) (***) 

233 Liczba jednostek NN Liczba utraconych narzędzi C 

234 Poddeklaracja POS POS Ostatnia znana pozycja narzędzi 
(zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów POS) 

C 

235 Środki podjęte w celu 
odzyskania narzędzi 

MG Dowolny tekst. C 

236 

237 RAS: Poddeklaracja 
odpowiedniego obszaru 

RAS Odpowiedni obszar, w zależności od odpowiedniego 
wymogu dotyczącego raportowania – należy 
wypełnić co najmniej jedno pole. Wykaz kodów 
zostanie zamieszczony na stronach internetowych 
Komisji Europejskiej, pod adresem, który zostanie 
wskazany w późniejszym czasie. 

CIF 

238 Obszar FAO FA Obszar FAO (np. 27) CIF odpowiedni 
obszar FAO 

239 Podobszar FAO SA Podobszar FAO (np. 3) CIF odpowiedni 
obszar FAO 

240 Rejon FAO ID Rejon FAO (np. d) CIF odpowiedni 
obszar FAO 

241 Podrejon FAO SD Podrejon FAO (np. 28) (razem z powyższymi 
danymi oznacza to obszar 27.3.d.28) 

CIF odpowiedni 
obszar FAO 

242 Jednostka FAO UI Jednostka FAO (np. 1) (razem z powyższymi danymi 
oznacza to obszar 27.3.d.28.1) 

CIF odpowiedni 
obszar FAO 

243 Strefa ekonomiczna EZ Strefa ekonomiczna CIF poza wodami 
UE 

244 Prostokąt statystyczny SR Prostokąt statystyczny (np. 49E6) CIF prostokąt 
statystyczny 

w odpowiednim 
obszarze 

245 Strefa nakładu połowo
wego 

FE Wykaz kodów stref nakładu połowowego (****). CIF strefa nakładu 
połowowego 

w odpowiednim 
obszarze 

246 

247 Poddeklaracja gatunku SPE Poddeklaracja zawierająca szczegółowe informacje 
dotyczące złowionych ryb, z podziałem na gatunki 

248 Nazwa gatunku SN Nazwa gatunku (kod FAO alfa-3) C 

249 Masa ryb WT W zależności od kontekstu pozycja ta dotyczy: 
1. łącznej masy ryb (w kilogramach) podczas okresu 

połowów albo 
2. łącznej masy ryb (w kilogramach) na burcie 

(razem) albo 
3. łącznej masy wyładowanych ryb (w kilogramach) 
4. łącznej masy ryb odrzuconych lub wykorzysty

wanych jako żywa przynęta 

CIF gatunki nie są 
liczone; zgodnie 
z zasadami BFT 

250 Liczba sztuk ryb NF Liczba sztuk ryb (w przypadku gdy rejestracja 
połowów musi obejmować liczbę sztuk ryb, np. 
łososia, tuńczyka) 

CIF w przypadku 
łososia; Zasady 

BFT
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Obowiązkowe (C)/ 
Obowiązkowe, jeżeli 

(CIF) (**) 
Fakultatywne 

(O) (***) 

251 Masa wyładowywanych 
ryb 

WL Łączna masa wyładowywanych lub przeładowywa
nych ryb (w kilogramach) 

CIF (jeśli wyma
gane w PNO) 

252 Liczba wyładowywa
nych ryb 

FL Łączna liczba wyładowywanych lub przeładowywa
nych ryb 

CIF (jeśli wyma
gane w PNO) 

253 Ilość przechowywana 
w sieciach 

NQ Szacunkowa ilość żywych ryb przechowywanych 
w sieciach, tzn. nie w ładowni 

CIF w przypadku 
żywego tuńczyka 
błękitnopłetwego 

254 Liczba sztuk przecho
wywanych w sieciach 

NB Szacunkowa liczba żywych sztuk przechowywanych 
w sieciach, tzn. nie w ładowni 

CIF w przypadku 
żywego tuńczyka 
błękitnopłetwego 

255 Poddeklaracja rozkładu 
wielkości 

SIZ Zróżnicowanie wielkości ryb, jeżeli złowiono ryby 
o wymiarach mniejszych niż normalna wielkość 
minimalna 
(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów SIZ) 

CIF, jeżeli 
złowiono małe 
ryby, zgodnie 

z zasadami BFT 

256 Poddeklaracja odpo
wiedniego obszaru 

RAS Obszar geograficzny, w którym dokonano więk
szości połowów (****). 
(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów RAS) 

C 

257 Rodzaj narzędzi GE Kod literowy zgodny z „Międzynarodową normą 
w zakresie statystycznej klasyfikacji narzędzi poło
wowych” FAO (****) 

CIF deklaracja 
wyładunkowa 

jedynie 
w przypadku 
określonych 

gatunków 
i obszarów 

połowu 

258 Poddeklaracja przetwa
rzania 

PRO (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów PRO) 

CIF w przypadku 
deklaracji wyła

dunkowej (przeła
dunkowej) 

259 Sposób pomiaru masy MM Sposób pomiaru masy: Szacunkowo (EST), pomiar 
przeprowadzony na burcie (WGH) 

CIF, zgodnie 
z zasadami BFT 

260 

261 Poddeklaracja przetwa
rzania 

PRO Sposób przetworzenia/postać produktu 
w odniesieniu do każdego wyładowanego gatunku 

262 Kategoria świeżości ryb FF Kategoria świeżości ryb (****) CIF wymagane 
w dokumencie 

sprzedaży 

263 Stan ryb PS Kod literowy oznaczający stan ryb (****) CIF w przypadku 
dokumentu sprze

daży 

264 Postać ryb PR Literowy kod prezentacji produktu (określa sposób 
przetworzenia) (****) 

C 

265 Typ opakowania prze
tworzonych ryb 

TY Trzyliterowy kod (****) CIF (LAN lub TRA: 
a ryby nie zostały 

zważone 
uprzednio) 

266 Liczba opakowań 
jednostkowych 

NN Liczba opakowań jednostkowych: kartonów, 
skrzynek, worków, pojemników, bloków itp. 

CIF (LAN lub 
TRA) a ryby nie 
zostały zważone 

uprzednio)
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Obowiązkowe (C)/ 
Obowiązkowe, jeżeli 

(CIF) (**) 
Fakultatywne 

(O) (***) 

267 Średnia masa na 
opakowanie jedno
stkowe 

AW Masa produktu (w kg): CIF (LAN lub 
TRA) a ryby nie 
zostały zważone 

uprzednio) 

268 Współczynnik przeli
czeniowy 

CF Współczynnik liczbowy stosowany do przeliczenia 
masy przetworzonych ryb na wagę w relacji pełnej 
ryb 

CIF jeżeli nie ma 
regionalnego lub 
unijnego współ
czynnika przeli
czeniowego dla 

kombinacji danego 
SPE i danej 

postaci. 

269 

270 Poddeklaracja CVT CVT Poddeklaracja zawierająca szczegóły dotyczące statku 
rybackiego łowiącego tuńczyka błękitnopłetwego, 
dokonującego przeniesienia ryb złowionych 
w ramach JFO do klatek 

271 Nazwa statku rybac
kiego 

NA Nazwa statku rybackiego C 

272 Numer ICCAT IN Numer statku w rejestrze ICCAT C 

273 Numer IMO IM Numer IMO CIF jeżeli dostępny 

274 Numer statku 
w unijnym rejestrze 
floty rybackiej (CFR) 

IR W formacie AAAXXXXXXXXX, gdzie A jest wielką 
literą, która oznacza kraj pierwszej rejestracji w UE, 
a X jest literą lub cyfrą (jedynie w przypadku 
statków UE) 

CIF jeżeli statek 
UE 

275 IRCS statku RC Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy statku 
rybackiego 

C 

276 Poddeklaracja połowu 
względem kwoty 

SPE Ilości złowione w ramach JFO przeliczone 
w stosunku do indywidualnej kwoty danego statku, 
z uwzględnieniem klucza przydziału JFO 
(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów SPE) 

CIF jeśli wykorzy
stywane w ramach 

deklaracji FAR 

277 

278 Poddeklaracja CVO CVO Poddeklaracja zawierająca szczegóły dotyczące 
innego(-ych) statku(-ów) poławiającego(-ych) 
tuńczyka błękitnopłetwego w ramach JFO, lecz nie 
biorącego(-ych) udziału w przeniesieniu ryb. Należy 
wypełnić po jednej poddeklaracji CVO dla każdego 
ze statków poławiających w ramach JFO. Wypeł
niając deklarację CVO statek poświadcza, że nie 
przyjął na burtę połowu ani nie przeniósł go do 
klatek. 

279 Nazwa statku rybac
kiego 

NA Nazwa statku rybackiego C 

280 Numer ICCAT IN Numer statku w rejestrze ICCAT C 

281 Numer IMO IM Numer IMO CIF jeżeli dostępny 

282 Numer statku 
w unijnym rejestrze 
floty rybackiej (CFR) 

IR W formacie AAAXXXXXXXXX, gdzie A jest wielką 
literą, która oznacza kraj pierwszej rejestracji w UE, 
a X jest literą lub cyfrą (jedynie w przypadku 
statków UE) 

CIF jeżeli statek 
UE
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Nr Element lub nazwa atrybutu Kod Opis i zawartość 

Obowiązkowe (C)/ 
Obowiązkowe, jeżeli 

(CIF) (**) 
Fakultatywne 

(O) (***) 

283 IRCS statku RC Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy statku 
rybackiego 

C 

284 Poddeklaracja połowu 
względem kwoty 

SPE Ilości złowione w ramach JFO przeliczone 
w stosunku do indywidualnej kwoty danego statku, 
z uwzględnieniem klucza przydziału JFO 
(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów SPE) 

C 

285 

286 Poddeklaracja JCI JCI Poddeklaracja połowów JFO. Zawiera informacje na 
temat połowu i łącznej ilości ryb złowionych 
w ramach operacji JFO (zgodnie z zasadami BFT). 

287 Data połowu DA Data połowu C 

288 Godzina połowu TI Godzina połowu C 

289 Poddeklaracja miejsca 
połowu 

POS Miejsce połowu 
(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów POS) 

C 

290 Poddeklaracja łącznych 
połowów JFO 

SPE Łączna ilość złowionego tuńczyka błękitnopłetwego, 
z podaniem ilości w klatce i na burcie 
(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów SPE) 

CIF jeżeli doko
nano połowu 

291 

292 Poddeklaracja BTI BTI Poddeklaracja przeniesienia połowów BFT. Infor
macje na temat przeniesienia i statku dokonującego 
przeniesienia w odniesieniu do operacji przeniesienia 
BFT 

293 Poddeklaracja statku 
rybackiego dokonują
cego przeniesienia ryb 

CVT Nr identyfikacyjny statku rybackiego dokonującego 
przeniesienia ryb (w ramach CVT, nie jest wymagane 
wypełnienie SPE) 
(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów CVT) 

C 

294 Poddeklaracja pozycji 
geograficznej, w której 
dokonano przeniesienia 

POS Pozycja geograficzna w chwili przeniesienia 
(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów POS) 

C 

295 Poddeklaracja połowu 
objętego przeniesieniem 

SPE Łączna ilość tuńczyka błękitnopłetwego, który został 
przeniesiony do klatki 
(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów SPE) 

CIF jeżeli doko
nano połowu 

296 Nazwa holownika NA Nazwa holownika lub statku holującego C 

297 Numer ICCAT holow
nika 

IN Numer holownika w rejestrze statków ICCAT C 

298 Nazwa docelowej 
hodowli 

FN Nazwa hodowli C 

299 Numer hodowli 
w rejestrze ICCAT 

FI Numer hodowli w rejestrze ICCAT C 

300 

301 Poddeklaracja rozkładu 
wielkości 

SIZ Zróżnicowanie wielkości ryb, jeżeli złowiono ryby 
o wymiarach mniejszych niż normalna wielkość 
minimalna 

302 Ilość ryb większych niż 
6,4 kg 

S6 Ilość BFT większych niż 6,4 kg lub 70 cm 
i mniejszych niż 8 kg lub 75 cm 

CIF
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Nr Element lub nazwa atrybutu Kod Opis i zawartość 

Obowiązkowe (C)/ 
Obowiązkowe, jeżeli 

(CIF) (**) 
Fakultatywne 

(O) (***) 

303 Ilość ryb większych niż 
8kg 

S8 Ilość BFT większych niż 8 kg lub 75 cm 
i mniejszych niż 30 kg lub 115 cm 

CIF 

304 

305 Poddeklaracja statku 
przyjmującego 

REC Element zawierający deklarację PFP dotyczącą 
jednego podelementu statków partnerskich prowa
dzących wspólne połowy. 

306 Statek partnerski PFP Numer identyfikacyjny partnerskiego statku rybac
kiego prowadzącego wspólne połowy. 

C 

307 

308 Poddeklaracja statku 
przekazującego 

DON Element zawierający przynajmniej jedną poddekla
rację PFP dotyczącą statków partnerskich prowa
dzących wspólne połowy. Może być kilka PFP, aby 
wykazać kilka statków przekazujących połów zbio
rowo w ramach jednej operacji przemieszczania 

309 Statek partnerski PFP Jeden lub więcej numerów identyfikacyjnych statków 
rybackich prowadzących wspólne połowy. 

C 

310 

311 Poddeklaracja PFP PFP Deklaracja PFP statków prowadzących wspólne 
połowy, którą należy przekazać w przypadku 
statków biorących udział we wspólnej działalności 
połowowej, bez względu na toczy dokonano prze
mieszczenia czy nie. 

312 Numery CFR statku 
partnerskiego 

IR W formacie AAAXXXXXXXXX, gdzie A jest wielką 
literą oznaczającą kraj pierwszej rejestracji w UE, a X 
jest literą lub cyfrą 

O 

313 IRCS statku partner
skiego 

RC Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy part
nerskiego statku rybackiego 

C 

314 Oznaka rybacka statku 
partnerskiego 

XR Boczny numer rejestracyjny statku C 

315 Państwo bandery statku 
partnerskiego 

FS Państwo bandery statku partnerskiego (kod kraju 
ISO alpha-3) 

C 

316 Nazwa statku partner
skiego 

NA Nazwa statku rybackiego C 

317 Nazwisko kapitana 
statku partnerskiego 

MA Nazwisko kapitana (wszelkie zmiany podczas rejsu 
powinny być zgłaszane w najbliższej transmisji 
LOG). 

C 

318 

319 Deklaracja dokumentu 
sprzedaży 

SAL Zapis dotyczący sprzedaży. 

320 Numer unijnego rejestru 
floty rybackiej (numer 
CFR) 

IR W formacie AAAXXXXXXXXX, gdzie A jest wielką 
literą oznaczającą kraj pierwszej rejestracji w UE, a X 
jest literą lub cyfrą 

C 

321 IRCS RC Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy Nieaktualny CIF 
CFR 

322 Oznaka rybacka statku XR Boczny numer rejestracyjny statku, który wyładował 
ryby 

C

PL 30.4.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 112/83



Nr Element lub nazwa atrybutu Kod Opis i zawartość 

Obowiązkowe (C)/ 
Obowiązkowe, jeżeli 

(CIF) (**) 
Fakultatywne 

(O) (***) 

323 Państwo rejestracji FS Kod ISO alfa-3 państwa, do którego przynależy 
statek. 

C 

324 Nazwa statku NA Nazwa statku, który wyładował ryby C 

325 Deklaracja SLI SLI (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów SLI) 

CIF sprzedaż 

326 Deklaracja TLI TLI (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów TLI) 

CIF przejęcie 

327 Numer referencyjny 
faktury 

NR Numer referencyjny faktury zgodnie z wymogami 
państwa członkowskiego 

CIF, tam gdzie to 
możliwe 

328 Data faktury ND Data wystawienia faktury (RRRR-MM-DD) CIF, tam gdzie to 
możliwe 

329 Numer referencyjny 
umowy przejęcia 

CN Numer referencyjny umowy przejęcia CIF, jeżeli przejęcie 
miało miejsce 

330 Numer referencyjny 
dokumentu przewozo
wego 

TR Numer referencyjny dokumentu przewozowego, 
umożliwiający zidentyfikowanie dokumentu prze
wozowego, zob. TRN. 

CIF w stosownych 
przypadkach 

331 

332 Deklaracja wiersza 
sprzedaży 

SLI Deklaracja zawierająca szczegóły dotyczące sprze
daży konsygnacyjnej 

333 Data DA Data sprzedaży (RRRR-MM-DD) C 

334 Państwo sprzedaży SC Państwo, w którym dokonano sprzedaży (kod 
państwa ISO alfa-3) 

C 

335 Miejsce sprzedaży SL Wykaz kodów portu (CCPPP) (****) C 

336 Nazwa (nazwisko) 
sprzedawcy 

NS Nazwa ośrodka aukcyjnego lub innego podmiotu 
lub nazwisko osoby sprzedającej ryby 

C 

337 Nazwa (nazwisko) 
nabywcy 

NB Nazwa (nazwisko) podmiotu lub osoby nabywającej 
ryby 

C 

338 Numer identyfikacyjny 
nabywcy 

VN Numer VAT nabywcy (kod państwa ISO alfa-2 + 
maksymalnie 12 liter lub cyfr) lub numer identyfi
kacji podatkowej, lub inny niepowtarzalny numer 
identyfikacyjny 

C 

339 Numer referencyjny 
umowy sprzedaży 

CN Numer referencyjny umowy sprzedaży CIF w stosownych 
przypadkach 

340 Poddeklaracja doku
mentu źródłowego 

SRC (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów SRC) 

C 

341 Poddeklaracja sprze
danej partii 

CSS (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów CSS) 

C 

342 Numer identyfikacyjny 
BCD 

BC Odniesienie do numeru dokumentu BCD (dokument 
połowowy dotyczący tuńczyka błękitnopłetwego) 

O zgodnie 
z zasadami BFT 

343
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Nr Element lub nazwa atrybutu Kod Opis i zawartość 

Obowiązkowe (C)/ 
Obowiązkowe, jeżeli 

(CIF) (**) 
Fakultatywne 

(O) (***) 

344 Poddeklaracja źródła SRC Poddeklaracja zawierająca szczegóły dokumentu 
źródłowego dotyczącego sprzedanej partii. Organy 
państwa bandery odnajdują dokument źródłowy na 
podstawie dziennika połowowego statku i danych 
dotyczących wyładunku 

345 Data wyładunku DL Data wyładunku (RRRR-MM-DD) C 

346 Nazwa państwa i portu PO Nazwa państwa i portu miejsca wyładunku. Wykaz 
kodów portów (KKPPP) może być wykorzystany do 
wymiany danych (****) 

C 

347 

348 Poddeklaracja sprze
danej partii 

CSS Poddeklaracja zawierająca szczegółowe informacje 
dotyczące sprzedanego towaru 

349 Cena ryb FP Cena za kilogram C 

350 Łączna cena TP Łączna cena sprzedanego towaru CSS. Należy podać, 
jeżeli nie można ustalić łącznej ceny na podstawie 
ceny za kilogram. Rozporządzenie w sprawie 
kontroli art. 64 ust. 1 lit. l) 

CIF 

351 Waluta sprzedaży CR Kod waluty ceny sprzedaży (****) C 

352 Kategoria wielkości ryb SF Wielkość ryb (1–8; jedna wielkość lub kg, g, cm, 
mm, albo liczba sztuk ryb na kg, w zależności od 
przypadku) (****) 

CIF 

353 Przeznaczenie produktu PP Kody przeznaczenia produktu (****) CIF 

354 Wycofane WD Wycofane przez organizację producentów (Y–tak, 
N–nie, T–tymczasowo). 

C 

355 P.O. Należy użyć kodu 
organizacji produ
centów 

OP Wykaz kodów organizacji producentów (****) O 

356 Gatunki ryb w partii SPE (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów SPE) 

C 

357 

358 Deklaracja przejęcia TLI Deklaracja zawierająca szczegóły dotyczące 
zdarzenia przejęcia 

359 Data DA Data przejęcia (RRRR-MM-DD) C 

360 Państwo przejęcia SC Państwo, w którym dokonano przejęcia (kod 
państwa ISO alpha-3) 

C 

361 Miejsce przejęcia SL UN LOCODE kod miejsca, w którym dokonano 
przejęcia (jeżeli nie jest to port) Jeżeli przejęcia 
dokonano w porcie – należy wykorzystać wykaz 
kodów portu WE (****) 

C 

362 Nazwa przejmującego 
podmiotu 

NT Nazwa podmiotu, który przejął ryby C 

363 Nazwa magazynu NF Nazwa obiektu, na terenie którego przechowuje się 
produkty 

C
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Nr Element lub nazwa atrybutu Kod Opis i zawartość 

Obowiązkowe (C)/ 
Obowiązkowe, jeżeli 

(CIF) (**) 
Fakultatywne 

(O) (***) 

364 Adres magazynu AF Adres obiektu, na terenie którego przechowuje się 
produkty 

C 

365 Numer referencyjny 
dokumentu przewozo
wego 

TR Numer referencyjny dokumentu przewozowego, 
umożliwiający zidentyfikowanie dokumentu prze
wozowego, zob. TRN 

CIF w stosownych 
przypadkach 

366 Poddeklaracja źródła SRC (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów SRC) 

C 

367 Poddeklaracja przej
mowanej partii 

CST (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów CST) 

C 

368 

369 Poddeklaracja przej
mowanej partii 

CST Poddeklaracja zawierająca wiersz ze szczegółowymi 
informacjami dotyczącymi każdego przejmowanego 
gatunku ryb 

370 Kategoria wielkości ryb SF Wielkość ryb (1–8; jedna wielkość lub kg, g, cm, 
mm, albo liczba sztuk ryb na kg, w zależności od 
przypadku). Zgodnie z załącznikiem II do rozpo
rządzenia Rady (WE) nr 2406/96 

O 

371 Gatunki ryb w partii SPE (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów 
i atrybutów SPE) 

C 

372 

373 Poddeklaracja przewozu TRN Dokument przewozowy może zostać przekazany 
elektronicznie zanim rozpocznie się przewóz ryb. 

374 Miejsce przeznaczenia 
partii 

DC UN LOCODE kod miejsca, do którego przewieziono 
ryby (jeżeli nie jest to port) Jeżeli ryby przewieziono 
do portu – należy wykorzystać wykaz kodów portu 
WE (****) 

C 

375 Numer rejestracyjny 
pojazdu 

LP Kod numeryczny lub alfanumeryczny, który 
w sposób jednoznaczny identyfikuje pojazd 
w ramach bazy danych kraju wydającego, i który 
znajduje się na tablicy rejestracyjnej pojazdu 

C 

376 Oznaka rybacka statku 
rybackiego 

XR Oznaka rybacka danego statku rybackiego C 

377 Nazwa statku rybac
kiego 

NA Nazwa statku rybackiego C 

378 Wykaz gatunków SPE Wykaz gatunków znajdujących się w partii 
i złowionych przez wyżej wymieniony statek rybacki 
(obejmuje również informacje RAS i PRO). Z uwagi 
na fakt, że deklarację przewozu można zastąpić 
deklaracją wyładunkową, bezpośrednim doku
mentem źródłowym dla tego podelementu TRN 
może być dokument LAN, zamiast elementu ERS 

CIF, jeżeli 
niniejszy TRN nie 
jest częścią LAN
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Nr Element lub nazwa atrybutu Kod Opis i zawartość 

Obowiązkowe (C)/ 
Obowiązkowe, jeżeli 

(CIF) (**) 
Fakultatywne 

(O) (***) 

379 Miejsce załadunku PL UN LOCODE kod miejsca, w którym załadowano 
ryby (jeżeli nie jest to port) Jeżeli załadunku doko
nano w porcie – należy wykorzystać wykaz kodów 
portu WE (****) 

C 

380 Data załadunku DL Data załadunku partii (RRRR-MM-DD w UTC) C 

381 Nazwa odbiorcy(-ów) NC Nazwa przedsiębiorstwa, które odebrało ryby po 
przewiezieniu 

C 

382 Adres odbiorcy(-ów) AC Adres przedsiębiorstwa, które odebrało ryby po 
przewiezieniu 

C 

383 Oznaczenie referencyjne 
dokumentu przewozo
wego 

TR Numer referencyjny dokumentu przewozowego, 
umożliwiający zidentyfikowanie dokumentu prze
wozowego. Nadany numer musi mieć charakter 
niepowtarzalny, tak aby możliwe było zidentyfiko
wanie dokumentu przewozowego. Numer ten jest 
nadawany przez państwo członkowskie przesyłające 
TRN 

CIF, jeżeli stosuje 
się elektroniczny 
dokument prze

wozowy. 

384 

UWAGI 

(*) Niniejszy załącznik zastępuje w całości załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1077/2008 ustanawiającego szczegółowe 
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności poło
wowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 zmienione rozporządzeniem (WE) nr 
599/2010 (Dz.U. L 295 z 4.11.2008, s. 3). 

(**) Obligatoryjne, jeżeli wymagają tego przepisy unijne, umowy międzynarodowe lub dwustronne. 
(***) Gdy CIF nie ma zastosowania, atrybut jest fakultatywny. 

(****) Wykaz wszystkich kodów (lub odpowiednich odesłań) jest zamieszczony na stronach internetowych Komisji poświęconych rybo 
łówstwu. 

1. Zestaw znaków wykorzystywanych w ramach ERS powinien mieć następujące właściwości: zestaw znaków zachodnich (UTF-8). 
2. Wszystkie kody trzyznakowe to elementy XML (kod trzyznakowy), wszystkie kody dwuznakowe to atrybuty XML. 
3. Przykładowe pliki XML oraz najnowsza referencyjna definicja XSD i tabela zawierająca dane z powyższego załącznika zostaną 

zamieszczone na stronach internetowych Komisji poświęconych rybołówstwu. 
4. Masa podana w tabeli jest wyrażona w kilogramach, w razie potrzeby z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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ZAŁĄCZNIK XIII 

UNIJNE WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZENIOWE DLA RYB ŚWIEŻYCH 

Gatunek: Tuńczyk biały 
Thunnus alalunga 

ALB 

WHL 1,00 

GUT 1,11 

Gatunek: Beryksy 
Beryx spp. 

ALF 

WHL 1,00 

Gatunek: Sardela 
Engraulis encrasicholus 

ANE 

WHL 1,00 

Gatunek: Żabnica 
Lophiidae 

ANF 

WHL 1,00 

GUT 1,22 

GUH 3,04 

TAL 3,00 

Gatunek: Kergulena 
Champsocephalus gunnari 

ANI 

WHL 1,00 

Gatunek: Argentyna wielka 
Argentina silus 

ARU 

WHL 1,00 

Gatunek: Opastun 
Thunnus obesus 

BET 

WHL 1,00 

GUH 1,10 

GUH 1,29 

Gatunek: Molwa niebieska 
Molva dypterygia 

BLI 

WHL 1,00 

GUT 1,17
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Gatunek: Nagład 
Scophthalmus rhombus 

BLL 

WHL 1,00 

GUT 1,09 

Gatunek: Pałasz czarny 
Aphanopus carbo 

BSF 

WHL 1,00 

GUT 1,24 

HEA 1,40 

Gatunek: Marlin błękitny 
Makaira nigricans 

BUM 

WHL 1,00 

Gatunek: Gromadnik 
Mallotus villosus 

CAP 

WHL 1,00 

Gatunek: Dorsz 
Gadus morhua 

COD 

WHL 1,00 

GUT 1,17 

GUH 1,70 

HEA 1,38 

FIL 2,60 

FIS 2,60 

Gatunek: Zimnica 
Limanda limanda 

DAB 

WHL 1,00 

GUT 1,11 

GUH 1,39 

Gatunek: Koleń 
Squalus acanthias 

DGS 

WHL 1,00 

GUT 1,35 

GUS 2,52 

Gatunek: Stornia 
Platichthys flesus 

FLE 

WHL 1,00 

GUT 1,08 

GUS 1,39
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Gatunek: Widlak biały 
Phycis blennoides 

GFB 

WHL 1,00 

GUT 1,11 

GUH 1,40 

Gatunek: Halibut grenlandzki 
Reinhardtius hippoglossoides 

GHL 

WHL 1,00 

GUT 1,08 

Gatunek: Plamiak 
Melanogrammus aeglefinus 

HAD 

WHL 1,00 

GUT 1,17 

GUH 1,46 

Gatunek: Halibut (atlantycki) 
Hippoglossus hippoglossus 

HAL 

WHL 1,00 

Gatunek: Śledź 
Clupea harengus 

HER 

WHL 1,00 

GUT 1,12 

GUH 1,19 

Gatunek: Morszczuk 
Merluccius merluccius 

HKE 

WHL 1,00 

GUT 1,11 

GUH 1,40 

Gatunek: Widlak bostoński 
Urophycis tenuis 

HKW 

WHL 1,00 

Gatunek: Ostrobok 
Trachurus spp 

JAX 

WHL 1,00 

GUT 1,08 

Gatunek: Kryl antarktyczny 
Euphausia superba 

KRI 

WHL 1,00
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Gatunek: Złocica 
Microstomus kitt 

LEM 

WHL 1,00 

GUT 1,05 

Gatunek: Smuklica 
Lepidorhombus spp 

LEZ 

WHL 1,00 

GUT 1,06 

FIL 2,50 

Gatunek: Krokodylec 
Channichthys rhinoceratus 

LIC 

WHL 1,00 

Gatunek: Molwa 
Molva molva 

LIN 

WHL 1,00 

GUT 1,14 

GUH 1,32 

FIL 2,64 

Gatunek: Makrela atlantycka 
Scomber scombrus 

MAC 

WHL 1,00 

GUT 1,09 

Gatunek: Homarzec 
Nephrops norvegicus 

NEP 

WHL 1,00 

TAL 3,00 

Gatunek: Nototenia żółta 
Notothenia gibberifrons 

NOG 

WHL 1,00 

Gatunek: Okowiel 
Trisopterus esmarkii 

NOP 

WHL 1,00 

Gatunek: Nototenia marmurkowa 
Notothenia rossii 

NOR 

WHL 1,00
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Gatunek: Gardłosz atlantycki 
Hoplostethus atlanticus 

ORY 

WHL 1,00 

Gatunek: Krab śnieżny 
Chionoecetes spp. 

PCR 

WHL 1,00 

Gatunek: Krewetki z gatunków należących do 
Penaeus spp. 
Penaeus spp 

PEN 

WHL 1,00 

Gatunek: Gładzica 
Pleuronectes platessa 

PLE 

WHL 1,00 

GUT 1,07 

GUH 1,39 

FIL 2,40 

Gatunek: Czarniak 
Pollachius virens 

POK 

WHL 1,00 

GUT 1,19 

Gatunek: Rdzawiec 
Pollachius pollachius 

POL 

WHL 1,00 

GUT 1,17 

Gatunek: Krewetka północna 
Pandalus borealis 

PRA 

WHL 1,00 

Gatunek: Karmazyny 
Sebastes spp 

RED 

WHL 1,00 

GUT 1,19 

Gatunek: Buławik siwy 
Macrourus berglax 

RHG 

WHL 1,00
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Gatunek: Buławik czarny 
Coryphaenoides rupestris 

RNG 

WHL 1,00 

GUT 1,11 

GUH 1,92 

GHT 3,20 

Gatunek: Dobijaki 
Ammodytes spp 

SAN 

WHL 1,00 

Gatunek: Bogar 
Pagellus bogaraveo 

SBR 

WHL 1,00 

GUT 1,11 

Gatunek: Deania histricosa 
Deania histricosa 

SDH 

WHL 1,00 

Gatunek: Deania profundorum 
Deania profundorum 

SDU 

WHL 1,00 

Gatunek: Georgianka 
Pseudochaenichthys georgianus 

SGI 

WHL 1,00 

Gatunek: Sola zwyczajna 
Solea solea 

SOL 

WHL 1,00 

GUT 1,04 

Gatunek: Szprot 
Sprattus sprattus 

SPR 

WHL 1,00 

Gatunek: Kalmar illeks 
Illex illecebrosus 

SQI 

WHL 1,00 

Gatunek: Kałamarnica 
Martialia hyadesi 

SQS 

WHL 1,00
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Gatunek: Rajowate 
Rajidae 

SRX 

WHL 1,00 

GUT 1,13 

WNG 2,09 

Gatunek: Włócznik 
Xiphias gladius 

SWO 

WHL 1,00 

GUT 1,11 

GUH 1,31 

Gatunek: Antar patagoński 
Dissostichus eleginoides 

TOP 

WHL 1,00 

Gatunek: Turbot 
Psetta maxima 

TUR 

WHL 1,00 

GUT 1,09 

Gatunek: Brosma 
Brosme brosme 

USK 

WHL 1,00 

GUT 1,14 

Gatunek: Błękitek 
Micromesistius poutassou 

WHB 

WHL 1,00 

GUT 1,15 

Gatunek: Witlinek 
Merlangius merlangus 

WHG 

WHL 1,00 

GUT 1,18 

Gatunek: Marlin biały 
Tetrapturus albidus 

WHM 

WHL 1,00
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Gatunek: Szkarłacica 
Glyptocephalus cynoglossus 

WIT 

WHL 1,00 

GUT 1,06 

Gatunek: Żółcica 
Limanda ferruginea 

YEL 

WHL 1,00
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ZAŁĄCZNIK XIV 

UNIJNE WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZENIOWE DLA ŚWIEŻYCH RYB SOLONYCH 

Gatunek: Molwa 
Molva molva 

LIN 

WHL 2,80
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ZAŁĄCZNIK XV 

UNIJNE WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZENIOWE DLA RYB MROŻONYCH 

Gatunek: Tuńczyk biały 
Thunnus alalunga 

ALB 

WHL 1,00 

GUT 1,23 

Gatunek: Beryksy 
Beryx spp. 

ALF 

WHL 1,00 

Gatunek: Sardela 
Engraulis encrasicholus 

ANE 

WHL 1,00 

Gatunek: Żabnica 
Lophiidae 

ANF 

WHL 1,00 

GUT 1,22 

GUH 3,04 

TAL 3,00 

FIS 5,60 

Gatunek: Kergulena 
Champsocephalus gunnari 

ANI 

WHL 1,00 

Gatunek: Argentyna wielka 
Argentina silus 

ARU 

WHL 1,00 

Gatunek: Opastun 
Thunnus obesus 

BET 

WHL 1,00 

GUH 1,29 

HEA 1,25 

Gatunek: Molwa niebieska 
Molva dypterygia 

BLI 

WHL 1,00 

GUT 1,17 

GUH 1,40
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Gatunek: Nagład 
Scophthalmus rhombus 

BLL 

WHL 1,00 

Gatunek: Pałasz czarny 
Aphanopus carbo 

BSF 

WHL 1,00 

GUT 1,48 

Gatunek: Marlin błękitny 
Makaira nigricans 

BUM 

WHL 1,00 

Gatunek: Gromadnik 
Mallotus villosus 

CAP 

WHL 1,00 

Gatunek: Dorsz 
Gadus morhua 

COD 

WHL 1,00 

GUT 1,17 

GUH 1,70 

FIL 2,60 

FIS 2,60 

FSP 2,95 

SAD 1,63 

Gatunek: Zimnica 
Limanda limanda 

DAB 

WHL 1,00 

Gatunek: Koleń 
Squalus acanthias 

DGS 

WHL 1,00 

GUS 2,52 

Gatunek: Stornia 
Platichthys flesus 

FLE 

WHL 1,00 

Gatunek: Widlak biały 
Phycis blennoides 

GFB 

WHL 1,00 

GUT 1,12 

GUH 1,40
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Gatunek: Halibut grenlandzki 
Reinhardtius hippoglossoides 

GHL 

WHL 1,00 

GUT 1,08 

GUH 1,39 

Gatunek: Plamiak 
Melanogrammus aeglefinus 

HAD 

WHL 1,00 

GUT 1,17 

GUH 1,46 

FIL 2,60 

FIS 2,60 

FSB 2,70 

FSP 3,00 

Gatunek: Halibut (atlantycki) 
Hippoglossus hippoglossus 

HAL 

WHL 1,00 

Gatunek: Śledź 
Clupea harengus 

HER 

WHL 1,00 

Gatunek: Morszczuk 
Merluccius merluccius 

HKE 

WHL 1,00 

GUT 1,34 

GUH 1,67 

Gatunek: Widlak bostoński 
Urophycis tenuis 

HKW 

WHL 1,00 

Gatunek: Ostrobok 
Trachurus spp 

JAX 

WHL 1,00 

GUT 1,08 

Gatunek: Kryl antarktyczny 
Euphausia superba 

KRI 

WHL 1,00

PL 30.4.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 112/99



Gatunek: Złocica 
Microstomus kitt 

LEM 

WHL 1,00 

GUT 1,05 

Gatunek: Smuklica 
Lepidorhombus spp 

LEZ 

WHL 1,00 

GUT 1,06 

Gatunek: Krokodylec 
Channichthys rhinoceratus 

LIC 

WHL 1,00 

Gatunek: Molwa 
Molva molva 

LIN 

WHL 1,00 

GUT 1,14 

GUH 1,33 

FIL 2,80 

FSP 2,30 

Gatunek: Makrela atlantycka 
Scomber scombrus 

MAC 

WHL 1,00 

GUT 1,11 

Gatunek: Homarzec 
Nephrops norvegicus 

NEP 

WHL 1,00 

TAL 3,00 

Gatunek: Nototenia żółta 
Notothenia gibberifrons 

NOG 

WHL 1,00 

Gatunek: Okowiel 
Trisopterus esmarkii 

NOP 

WHL 1,00 

Gatunek: Nototenia marmurkowa 
Notothenia rossii 

NOR 

WHL 1,00
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Gatunek: Gardłosz atlantycki 
Hoplostethus atlanticus 

ORY 

WHL 1,00 

Gatunek: Krab śnieżny 
Chionoecetes spp 

PCR 

WHL 1,00 

Gatunek: Krewetki z gatunków należących do 
Penaeus spp. 
Penaeus spp 

PEN 

WHL 1,00 

Gatunek: Gładzica 
Pleuronectes platessa 

PLE 

WHL 1,00 

GUT 1,07 

Gatunek: Czarniak 
Pollachius virens 

POK 

WHL 1,00 

GUT 1,19 

GUH 1,44 

FIS 2,78 

FSB 2,12 

FSP 2,43 

Gatunek: Rdzawiec 
Pollachius pollachius 

POL 

WHL 1,00 

GUT 1,17 

Gatunek: Krewetka północna 
Pandalus borealis 

PRA 

WHL 1,00 

Gatunek: Karmazyny 
Sebastes spp 

RED 

WHL 1,00 

GUT 1,19 

GUH 1,88 

FIS 3,37 

FSP 3,00 

JAT 1,90
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Gatunek: Buławik siwy 
Macrourus berglax 

RHG 

WHL 1,00 

Gatunek: Buławik czarny 
Coryphaenoides rupestris 

RNG 

WHL 1,00 

GUT 1,11 

GUH 1,92 

Gatunek: Dobijaki 
Ammodytes spp 

SAN 

WHL 1,00 

Gatunek: Bogar 
Pagellus bogaraveo 

SBR 

WHL 1,00 

GUT 1,11 

Gatunek: Deania histricosa 
Deania histricosa 

SDH 

WHL 1,00 

Gatunek: Deania profundorum 
Deania profundorum 

SDU 

WHL 1,00 

Gatunek: Georgianka 
Pseudochaenichthys georgianus 

SGI 

WHL 1,00 

Gatunek: Sola zwyczajna 
Solea solea 

SOL 

WHL 1,00 

Gatunek: Szprot 
Sprattus sprattus 

SPR 

WHL 1,00 

Gatunek: Kalmar illeks 
Illex illecebrosus 

SQI 

WHL 1,00 

Gatunek: Kałamarnica 
Martialia hyadesi 

SQS 

WHL 1,00
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Gatunek: Rajowate 
Rajidae 

SRX 

WHL 1,00 

GUT 1,13 

WNG 2,09 

Gatunek: Włócznik 
Xiphias gladius 

SWO 

WHL 1,00 

GUT 1,12 

GUH 1,31 

HEA 1,33 

GHT 1,33 

Gatunek: Antar patagoński 
Dissostichus eleginoides 

TOP 

WHL 1,00 

Gatunek: Turbot 
Psetta maxima 

TUR 

WHL 1,00 

GUT 1,09 

Gatunek: Brosma 
Brosme brosme 

USK 

WHL 1,00 

Gatunek: Błękitek 
Micromesistius poutassou 

WHB 

WHL 1,00 

GUT 1,15 

FIS 2,65 

SUR 2,97 

Gatunek: Witlinek 
Merlangius merlangus 

WHG 

WHL 1,00 

GUT 1,18 

Gatunek: Marlin biały 
Tetrapturus albidus 

WHM 

WHL 1,00
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Gatunek: Szkarłacica 
Glyptocephalus cynoglossus 

WIT 

WHL 1,00 

Gatunek: Żółcica 
Limanda ferruginea 

YEL 

WHL 1,00
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ZAŁĄCZNIK XVI 

METODA OPRACOWYWANIA PLANÓW KONTROLI WYRYWKOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 16 UST. 
1 I ART. 25 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE KONTROLI 

Niniejszy załącznik ustanawia metodę, w oparciu o którą państwa członkowskie opracowują plany kontroli wyrywkowej 
o której mowa w art. 16 ust. 1 i art. 25 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli w odniesieniu do statków nie 
podlegających wymogom związanym z dziennikiem połowowym i wymogom związanym z deklaracją wyładunkową. 

1. Na użytek niniejszego załącznika stosuje się następujące definicje: 

(a) statki aktywne: Statki, o których mowa w art. 16 i 25 rozporządzenia w sprawie kontroli, które uczestniczyły 
w jakichkolwiek operacjach połowowych (trwających dłużej niż 0 dni) w ciągu roku kalendarzowego. Statek, 
który nie brał udziału w operacjach połowowych w trakcie roku, uznaje się za „nieaktywny”; 

(b) metier: grupa operacji połowowych ukierunkowanych na podobne gatunki (skupiska gatunków), 
z wykorzystaniem podobnych narzędzi, w tym samym okresie roku lub na tym samym obszarze, charaktery
zujących się podobnym wzorcem eksploatacji. Zaliczenie do danego metier zależy od działalności połowowej 
prowadzonej w roku uprzednim. Jeżeli na dany metier przypada ponad 50 % działalności statku w danym roku, 
zostanie on zaliczony do tego metier. Jeżeli na żadne metier nie przypada co najmniej 50 % działalności statku, 
wówczas zalicza się statek do tzw. metier wielozadaniowego; 

c) docelowa populacja: wyładunki produktów rybołówstwa ze statków aktywnych w ramach różnych metier. 

2. Celem planu kontroli wyrywkowych jest monitorowanie działalności statków, o których mowa w art. 16 i 25 
rozporządzenia w sprawie kontroli, oraz oszacowanie ich całkowitego połowu w odniesieniu do danego stada, 
z podziałem na metier w okresie przeprowadzania kontroli wyrywkowych. 

3. Jednostką próby będzie zasadniczo metier. Każdy z zainteresowanych statków powinien być zaliczony wyłącznie do 
jednego metier. 

4. Populacja docelowa obejmie wyładunki z podziałem na metier ze statków aktywnych o długości mniejszej niż 10 m. 

5. Rozmiar próby określa się na podstawie ryzyka nieprzestrzegania zasad wspólnej polityki rybołówstwa w danym 
metier na terenie państwa członkowskiego, w którym odbywają się wyładunki. Rozmiar próby jest reprezentacyjny 
dla danego metier. 

6. Państwa członkowskie określają ryzyko na następujących poziomach: “bardzo niski”, “niski”, “średni”, “wysoki” 
i “bardzo wysoki”. 

7. Przy ustalaniu poziomu ryzyka nieprzestrzegania zasad wspólnej polityki rybołówstwa państwa członkowskie 
uwzględniają wszystkie istotne kryteria. Obejmują one, między innymi, następujące elementy: 

— wielkości wyładunków z podziałem na populacje docelowe, z uwzględnieniem wszystkich regulowanych stad, 
z podziałem na metier; 

— poziom uprzednio wykrytych naruszeń w odniesieniu do danych statków; 

— całkowitą liczbę przeprowadzonych inspekcji z podziałem na metier; 

— dostępność kwot populacji docelowej dla tych statków, z podziałem na metier; 

— wykorzystywanie znormalizowanych skrzynek; 

W razie potrzeby: 

— wahania cen rynkowych dla wyładowanych produktów rybołówstwa 

— historia nadużyć związanych z danym portem/miejscem/rejonem i metier lub potencjalne ryzyko wystąpienia 
takich nadużyć. 

8. Przy opracowywaniu planów kontroli wyrywkowej państwa członkowskie uwzględniają poziom działalności danego 
metier w okresie przeprowadzania kontroli wyrywkowych.
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9. Intensywność kontroli wyrywkowych uwzględnia zmienność wyładunków w zależności od metier. 

10. W przypadku wyładowania produktów rybołówstwa w skrzynkach znormalizowanych, minimalna liczba skrzynek 
poddanych kontroli wyrywkowej jest proporcjonalna do poziomu ryzyka określonego przez państwa członkowskie 
zgodnie z poniższym przykładem: 

Liczba skrzynek wyładowanych 
w podziale na gatunki 

Liczba skrzynek jaką należy zważyć w zależności od poziomu ryzyka 

Bardzo niski Niski Średni Wysoki Bardzo wysoki 

0-25 1 1 1 1 2 

25-50 1 2 3 4 5 

50-100 1 3 4 5 6 

Każde następne 100 1 1 2 3 4 

11. Poziom dokładności/współczynnik ufności mają zastosowanie zgodnie z poziomem 2 i 3 w części B pkt. 4 rozdziału 
II decyzji Komisji 2010/93/UE ( 1 ). 

12. Plan kontroli wyrywkowych obejmuje również informacje na temat sposobu szacowania całkowitego połowu danego 
stada oraz z podziałem na metier w okresie losowania próby.
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( 1 ) Dz.U. L 41 z 16.2.2010, s. 8.



ZAŁĄCZNIK XVII 

WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI DOTYCZĄCEJ NAKŁADU POŁOWOWEGO 

1. Do celów niniejszego rozporządzenia w sprawozdaniu dotyczącym nakładu połowowego: 

a) pozycję geograficzną statku rybackiego wyraża się w stopniach i minutach długości i szerokości geograficznej; 

b) obszar to obszar, na którym połowy są objęte unijnym systemem zarządzania nakładem połowowym. 

c) czas wyraża się jako uniwersalny czas koordynowany (UTC); 

d) ilekroć mowa jest o połowie zatrzymanym na burcie, informacje o wszystkich gatunkach wpisane do dziennika 
połowowego zgodnie z art. 14 rozporządzenia w sprawie kontroli, przekazuje się oddzielnie i wyraża się je 
w kilogramach ekwiwalentu wagi w relacji pełnej; wielkości podane w sprawozdaniu to łączne ilości każdego 
gatunku zatrzymane na burcie w chwili przekazywania sprawozdania dotyczącego nakładu połowowego. 

Gatunki, których dotyczą przekazywane informacje, identyfikuje się za pomocą kodów FAO alfa-3 

2. Kapitanowie unijnych statków rybackich przekazują następujące informacje w formie sprawozdania dotyczącego 
nakładu połowowego nie wcześniej niż na 12 godzin i nie później niż na 1 godzinę przed wpłynięciem do obszaru: 

a) pozycję „RAPORT POŁOWOWY – WPŁYNIĘCIE”, 

b) nazwę, oznakę rybacką i międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy statku rybackiego; 

c) nazwisko kapitana statku rybackiego; 

d) pozycję geograficzną statku rybackiego, którego dotyczy komunikat; 

e) obszar, na który statek rybacki wpłynie; 

f) przewidywaną datę i godzinę każdego wpłynięcia na ten obszar; 

g) połów zatrzymany na burcie w podziale na gatunki w kilogramach wagi w relacji pełnej. 

3. Kapitanowie unijnych statków rybackich przekazują następujące informacje w formie sprawozdania dotyczącego 
nakładu połowowego nie wcześniej niż na 12 godzin przed i nie później niż na 1 godzinę przed wypłynięciem 
z obszaru: 

a) pozycję „RAPORT POŁOWOWY – WYPŁYNIĘCIE”, 

b) nazwę, oznakę rybacką i międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy statku rybackiego; 

c) nazwisko kapitana statku rybackiego; 

d) położenie geograficzne statku rybackiego, którego dotyczy komunikat, z podaniem szerokości i długości geogra
ficznej; 

e) obszar, z którego statek rybacki wypłynie; 

f) przewidywaną datę i godzinę każdego wypłynięcia z tego obszaru; 

g) połów zatrzymany na burcie w podziale na gatunki w kilogramach wagi w relacji pełnej. 

4. Niezależnie do przepisów ust. 3, kapitanowie unijnych statków rybackich prowadzący połowy międzystrefowe, które 
przekraczają linię graniczną między obszarami więcej niż raz w ciągu 24 godzin, pod warunkiem że pozostają one 
w ograniczonej strefie pięciu mil morskich po każdej stronie linii między obszarami, przekazują informacje o ich 
pierwszym wpłynięciu na obszar i ostatnim wypłynięciu w ciągu 24 godzin; 

5. Państwa członkowskie zapewniają przestrzeganie wymogów w zakresie sprawozdawczości przez kapitanów statków 
rybackich pływających pod ich banderą.
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ZAŁĄCZNIK XVIII 

METODYKA OBLICZANIA ŚREDNIEJ WAGI NETTO SKRZYNEK Z MROŻONYMI PRODUKTAMI 
RYBOŁÓWSTWA LUB BLOKÓW MROŻONYCH PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA 

Plan kontroli wyrywkowych 

Wielkość partii 
(liczba skrzynek) 

Wielkość próby 
(liczba palet x 52 skrzynki) 

Nieprzekraczająca 5 000 3 

5 001–10 000 4 

10 001–15 000 5 

15 001–20 000 6 

20 001–30 000 7 

30 001-50 000 8 

powyżej 50 000 9 

1. Średnią wagę skrzynki lub bloku określa się dla każdego gatunku przy zastosowaniu planu kontroli wyrywkowych 
określonego w poniższej tabeli, oraz w stosownych przypadkach: w podziale na postać. Próba jest wybierana losowo. 

2. Każda paleta ze skrzynkami lub blokami jest ważona. Całkowitą wagę brutto wszystkich palet w próbie dzieli się przez 
całkowitą liczbę palet w próbie w celu uzyskania średniej wagi brutto palety dla danego gatunku, oraz w stosownych 
przypadkach: w podziale na postać. 

3. Aby uzyskać wagę netto skrzynki lub bloku dla danego gatunku, oraz w stosownych przypadkach: w podziale na 
postać, dokonuje się następujących odliczeń od średniej wagi brutto palety z próby, o której mowa w pkt 2: 

a) odliczenia średniej tary skrzynki lub bloku odpowiadającej wadze lodu i kartonu, plastiku lub innego opakowania 
pomnożonej przez liczbę skrzynek lub bloków na palecie; 

b) odliczenia średniej wagi pustych palet z próby wykorzystanych przy wyładunku. 

Waga netto palety dla danego gatunku oraz w stosownych przypadkach: w podziale na postać, będąca wynikiem 
tych obliczeń, jest następnie dzielona przez liczbę skrzynek na palecie. 

4. Tara skrzynki lub bloku, o której mowa w pkt 3 lit. a), wynosi 1,5 kg. Państwa członkowskie mogą stosować inną tarę 
skrzynki lub bloku pod warunkiem przedstawienia metodyki kontroli wyrywkowych oraz wszelkich jej zmian do 
zatwierdzenia Komisji.
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ZAŁĄCZNIK XIX 

METODA OPRACOWYWANIA PLANÓW KONTROLI WYRYWKOWEJ W ODNIESIENIU DO WAŻENIA 
WYŁADUNKÓW PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 60 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE KONTROLI 

Niniejszy załącznik ustanawia metodę, w oparciu o którą państwa członkowskie opracowują plany kontroli wyrywkowej 
zgodnie z art. 60 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli. 

1. Celem planu kontroli wyrywkowej jest zapewnienie dokładnego ważenia produktów rybołówstwa w momencie wyła
dunku. 

2. Rozmiar próby, która ma zostać poddana ważeniu, określa się na podstawie ryzyka nieprzestrzegania zasad wspólnej 
polityki rybołówstwa w porcie/miejscu/regionie na terenie państwa członkowskiego, w którym odbywa się wyładunek. 

3. Państwa członkowskie określają ryzyko na następujących poziomach: “bardzo niski”, “niski”, “średni”, “wysoki” 
i “bardzo wysoki”. 

4. Przy ustalaniu poziomu ryzyka nieprzestrzegania zasad wspólnej polityki rybołówstwa państwa członkowskie 
uwzględniają wszystkie istotne kryteria. Obejmują one, między innymi, następujące elementy: 

— wielkość wyładunków przeprowadzanych w danym porcie/miejscu/regionie dotyczących wszystkich regulowanych 
stad; 

— poziom uprzednio wykrytych naruszeń związanych z wyładunkami w danym porcie/miejscu/regionie; 

— całkowitą liczbę inspekcji przeprowadzonych w danym porcie/miejscu/regionie; 

— dostępność kwot dla tych statków, które dokonują wyładunku w danym porcie/miejscu/regionie; 

— wykorzystywanie znormalizowanych skrzynek; 

W miarę potrzeby: 

— wahania cen rynkowych dla wyładowanych produktów rybołówstwa; 

— ryzyko wystąpienia nadużycia w danym porcie/miejscu/regionie. 

5. Rozmiar próby jest reprezentacyjny i co najmniej tak skuteczny jak prosty wybór prób losowych. 

6. W przypadku wyładowania produktów rybołówstwa w skrzynkach znormalizowanych, minimalna liczba skrzynek 
poddanych kontroli wyrywkowej jest proporcjonalna do poziomu ryzyka określonego przez państwa członkowskie. 
Zaleca się, aby państwa członkowskie określiły liczbę skrzynek, które powinny zostać poddane ważeniu za pomocą 
tabeli określającej różne poziomy ryzyka, jak w przykładzie poniżej: 

Liczba skrzynek wyładowanych w podziale 
na gatunki 

Liczba skrzynek jaką należy zważyć w zależności od poziomu ryzyka 

Bardzo niski Niski Średni Wysoki Bardzo wysoki 

0-25 1 1 1 1 2 

25-50 1 2 3 4 5 

50-100 1 3 4 5 6 

100-200 2 4 5 6 7 

Każde następne 100 1 1 2 3 4 

7. Plan kontroli wyrywkowej obejmuje również informacje na temat środków podjętych, aby: 

— operatorzy przestrzegali ustalonych poziomów kontroli wyrywkowych,
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— wyniki ważenia ustalone na podstawie planów kontroli wyrywkowej były wykorzystywane do celów, o których 
mowa w art. 60 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kontroli, 

— wybrana liczba wyładunków produktów rybołówstwa, określona przez każde państwo członkowskie na podstawie 
przeprowadzonej przez nie analizy ryzyka, była ważona w obecności urzędników właściwych organów. 

8. Wszelkie analizy ryzyka, ocena danych, procedury walidacyjne, procedury audytu lub inne dokumenty, na podstawie 
których ustanowiono plany kontroli wyrywkowych lub dokonano zmian w tych planach, są odpowiednio udoku
mentowane i udostępniane dla celów audytu lub kontroli.
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ZAŁĄCZNIK XX 

METODA OPRACOWYWANIA PLANÓW KONTROLI WYRYWKOWEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 
UST. 3 ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE KONTROLI 

W niniejszym załączniku ustanawia się metodę, w oparciu o którą państwa członkowskie opracowują plany kontroli 
wyrywkowej dla produktów rybołówstwa wyładowanych ze statków rybackich, które mają pozwolenie na ważenie na 
pokładzie, zgodnie z art. 60 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli. 

1. Celem planów kontroli wyrywkowej jest sprawdzenie dokładności ważenia produktów rybołówstwa, w odniesieniu 
do których wydano pozwolenie na ważenie na pokładzie. 

2. Państwa członkowskie zapewniają przeprowadzenie losowania próby w momencie wyładunku produktów rybołów
stwa ze statku rybackiego, na którym zostały uprzednio zważone. 

3. Rozmiar próby określa się na podstawie ryzyka nieprzestrzegania zasad wspólnej polityki rybołówstwa przez te statki 
rybackie, które otrzymały pozwolenie na ważenie produktów rybołówstwa na pokładzie. 

4. Państwa członkowskie określają ryzyko na następujących poziomach: “bardzo niski”, “niski”, “średni”, “wysoki” 
i “bardzo wysoki”. 

5. Przy ustalaniu poziomu ryzyka nieprzestrzegania zasad wspólnej polityki rybołówstwa państwa członkowskie 
uwzględniają wszystkie istotne kryteria. Obejmują one, między innymi, następujące elementy: 

— wielkość wyładunków w porcie, lub innym miejscu, lub na terenie danego regionu ze statków rybackich, które 
otrzymały pozwolenie na ważenie produktów rybołówstwa na pokładzie; 

— poziomy uprzednio wykrytych naruszeń dotyczących statków rybackich, które otrzymały pozwolenie na ważenie 
produktów rybołówstwa na pokładzie; 

— poziomy inspekcji przeprowadzanych w porcie, lub innym miejscu, lub na terenie danego regionu, w którym są 
wyładowywane produkty rybołówstwa ze statków rybackich mających pozwolenie na ważenie produktów rybo 
łówstwa na pokładzie; 

— dostępność kwot dla statków rybackich, które otrzymały pozwolenie na ważenie produktów rybołówstwa na 
pokładzie 

W miarę potrzeby: 

— wahania cen rynkowych dla wyładowanych produktów rybołówstwa; 

— ryzyko wystąpienia nadużycia w danym porcie/miejscu/regionie. 

6. Kontrole wyrywkowe wyładowanych produktów rybołówstwa są co najmniej tak skuteczne jak prosty wybór prób 
losowych i proporcjonalne do poziomu ryzyka. 

7. Plan kontroli wyrywkowych obejmuje środki mające na celu zapewnienie zważenia próby. 

8. Liczba skrzynek wchodzących w skład ważonej próby jest proporcjonalna do szacowanego poziomu ryzyka. Zaleca 
się, aby państwa członkowskie określiły liczbę skrzynek, które powinny zostać poddane ważeniu za pomocą tabeli 
określającej różne poziomy ryzyka, jak w przykładzie poniżej: 

Liczba skrzynek wyładowanych 
w podziale na gatunki 

Liczba skrzynek jaką należy zważyć w zależności od poziomu ryzyka 

Bardzo niski Niski Średni Wysoki Bardzo wysoki 

0-25 1 1 1 1 2 

25-50 1 2 3 4 5 

50-100 1 3 4 5 6 

100-200 2 4 5 6 7 

Każde następne 100 1 1 2 3 4

PL 30.4.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 112/111



9. Jeżeli produkty rybołówstwa z tego rodzaju statków są ważone przed pierwszym wprowadzeniem do obrotu, 
a ważenie odbywa się natychmiast po wyładowaniu partii produktów rybołówstwa, wyniki takiego ważenia mogą 
być wykorzystane do celów planu kontroli wyrywkowych. 

10. Plan kontroli wyrywkowych obejmuje również środki podjęte, aby: 

— operatorzy przestrzegali ustalonych poziomów losowania próby, 

— nie naruszając przepisów art. 71 ust. 2 niniejszego rozporządzenia wyniki ważenia określone na podstawie 
planów kontroli wyrywkowej są wykorzystywane dla celów wymienionych w art. 60 ust. 5 rozporządzenia 
w sprawie kontroli, 

— wybrana liczba wyładunków produktów rybołówstwa, określona przez każde państwo członkowskie na 
podstawie przeprowadzonej przez nie analizy ryzyka, była ważona w obecności urzędników właściwych 
organów. 

11. Wszelkie analizy ryzyka, ocena danych, procedury walidacyjne, procedury audytu lub inne dokumenty, na podstawie 
których ustanowiono plany kontroli wyrywkowych lub dokonano zmian w tych planach, są odpowiednio udoku
mentowane i udostępniane dla celów audytu lub kontroli.
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ZAŁĄCZNIK XXI 

METODA OPRACOWYWANIA PLANÓW KONTROLI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 61 UST. 1 
ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE KONTROLI 

W niniejszym załączniku ustanawia się metodę, w oparciu o którą państwa członkowskie opracowują plany kontroli 
mające zastosowanie w momencie, gdy państwo członkowskie wydaje pozwolenie na ważenie produktów rybołówstwa 
po przewiezieniu z miejsca wyładunku do miejsca przeznaczenia na terytorium danego państwa członkowskiego, zgodnie 
z art. 61 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli. 

1. Celem planu kontroli jest ograniczenie do minimum ryzyka nieprzestrzegania zasad wspólnej polityki rybołówstwa, 
w momencie, gdy państwo członkowskie wydaje pozwolenie na ważenie produktów rybołówstwa po przewiezieniu 
z miejsca wyładunku do miejsca przeznaczenia na terytorium danego państwa członkowskiego. 

2. Rozmiar próby określa się na podstawie ryzyka nieprzestrzegania zasad wspólnej polityki rybołówstwa związanego 
z wydawaniem pozwoleń na ważenie produktów rybołówstwa po przewiezieniu. 

3. Państwa członkowskie określają ryzyko na następujących poziomach: “bardzo niski”, “niski”, “średni”, “wysoki” 
i “bardzo wysoki”. 

4. Przy ustalaniu poziomu ryzyka nieprzestrzegania zasad wspólnej polityki rybołówstwa państwa członkowskie 
uwzględniają wszystkie istotne kryteria. Obejmują one, między innymi, następujące elementy: 

— wielkość wyładunków produktów rybołówstwa, które są ważone po przewiezieniu z miejsca wyładunku; 

— poziomy uprzednio wykrytych naruszeń związanych z wyładunkiem produktów rybołówstwa, które są ważone po 
przewiezieniu z miejsca wyładunku; 

— znane poziomy kontroli transportu; 

— dostępność kwot dla tych statków rybackich, które wyładowują produkty rybołówstwa ważone po przewiezieniu 
z miejsca wyładunku; 

— wykorzystywanie znormalizowanych skrzynek na statkach, z których pochodzą produkty rybołówstwa. 

W miarę potrzeby: 

— wahania cen rynkowych dla wyładowanych produktów rybołówstwa; 

— ryzyko wystąpienia nadużycia w danym porcie/miejscu/regionie. 

5. Plany kontroli obejmują, między innymi, następujące elementy: 

— program inspekcji produktów rybołówstwa w przypadku gdy są one przewożone z miejsca wyładunku do miejsca 
przeznaczenia na terytorium danego państwa członkowskiego w celu ich zważenia; 

— przepisy dotyczące dostępności dokumentów przewozowych zgodnie z art. 68 rozporządzenia w sprawie kontroli; 

— przepisy dotyczące weryfikacji szczegółowych informacji na temat przewożonych produktów rybołówstwa 
i porównania ich z danymi zawartymi w uprzednim powiadomieniu złożonym, zgodnie z art. 17 rozporządzenia 
w sprawie kontroli, przez kapitana statku rybackiego wyładowującego dane produkty rybołówstwa; 

— przepisy dotyczące nienaruszalności i innych właściwości plomb umieszczanych na pojazdach lub kontenerach 
wykorzystywanych do przewożenia tego rodzaju produktów rybołówstwa zgodnie z art. 109 niniejszego rozpo
rządzenia; 

— przepisy regulujące kontrole krzyżowe danych z dziennika połowowego i dokumentu przewozowego z rejestrami 
ważenia w miejscu przeznaczenia, w którym produkty zostały zważone; 

— ważenie prób produktów rybołówstwa w obecności urzędników właściwych organów w miejscu przeznaczenia, 
gdzie odbywa się ważenie przed pierwszym wprowadzeniem do obrotu. Rozmiar próby jest proporcjonalny do 
szacowanych poziomów ryzyka. Tam gdzie stosowne, państwa członkowskie mogą uczynić wykorzystywanie 
znormalizowanych skrzynek częścią procedury ważenia prób.
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6. Jeżeli produkty rybołówstwa są przechowywane w znormalizowanych skrzynkach, pewna liczba skrzynek uznana za 
próbę jest ważona w obecności urzędników właściwych organów państwa członkowskiego. Liczba skrzynek wcho
dzących w skład ważonej próby jest proporcjonalna do szacowanego poziomu ryzyka. Zaleca się, aby państwa 
członkowskie określiły liczbę skrzynek, które powinny zostać poddane ważeniu za pomocą tabeli określającej 
różne poziomy ryzyka, jak w przykładzie poniżej: 

Liczba skrzynek wyładowanych 
w podziale na gatunki 

Liczba skrzynek jaką należy zważyć w zależności od poziomu ryzyka 

Bardzo niski Niski Średni Wysoki Bardzo wysoki 

0-25 1 1 1 1 2 

25-50 1 2 3 4 5 

50-100 1 3 4 5 6 

100-200 2 4 5 6 7 

Każde następne 100 1 1 2 3 4 

7. Plan kontroli wyrywkowych obejmuje środki mające na celu zapewnienie zważenia próby. 

8. Wszelkie analizy ryzyka, ocena danych, procedury walidacyjne, procedury audytu lub inne dokumenty, na podstawie 
których ustanowiono plany kontroli lub dokonano zmian w tych planach, są odpowiednio udokumentowane 
i udostępniane dla celów audytu lub kontroli.
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ZAŁĄCZNIK XXII 

METODA OPRACOWYWANIA WSPÓLNEGO PROGRAMU KONTROLI, O KTÓRYM MOWA W ART. 61 UST. 
2 ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE KONTROLI 

W niniejszym załączniku ustanawia się metodę, w oparciu o którą państwa członkowskie opracowują wspólny program 
kontroli, mający zastosowanie w momencie gdy państwo członkowskie, w którym produkty rybołówstwa są wyładowy
wane, wydaje pozwolenie na przewóz tych produktów przed ich zważeniem do zarejestrowanych nabywców, zareje
strowanych ośrodków aukcyjnych lub innych organów lub osób, które odpowiadają za pierwsze wprowadzenie do obrotu 
produktów rybołówstwa w innym państwie członkowskim, zgodnie z art. 61 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli. 

1. Celem wspólnego programu kontroli jest ograniczenie do minimum ryzyka nieprzestrzegania zasad wspólnej polityki 
rybołówstwa, w momencie, gdy państwo członkowskie, w którym produkty rybołówstwa są wyładowywane, wydaje 
pozwolenie na przewóz tych produktów przed ich zważeniem do zarejestrowanych nabywców, zarejestrowanych 
ośrodków aukcyjnych lub innych organów lub osób, które odpowiadają za pierwsze wprowadzenie do obrotu 
produktów rybołówstwa w innym państwie członkowskim. 

2. Rozmiar próby określa się na podstawie ryzyka nieprzestrzegania zasad wspólnej polityki rybołówstwa, związanego 
z przewożeniem produktów rybołówstwa przed ich zważeniem w innym państwie członkowskim. 

3. Państwa członkowskie określają ryzyko na następujących poziomach: “bardzo niski”, “niski”, “średni”, “wysoki” 
i “bardzo wysoki”. 

4. Przy ustalaniu poziomu ryzyka nieprzestrzegania zasad wspólnej polityki rybołówstwa państwa członkowskie 
uwzględniają wszystkie istotne kryteria. Obejmują one, między innymi, następujące elementy: 

— wielkość wyładunków produktów rybołówstwa, które są ważone po przewiezieniu z miejsca wyładunku; 

— poziomy uprzednio wykrytych naruszeń związanych z wyładunkiem produktów rybołówstwa, które są ważone po 
przewiezieniu z miejsca wyładunku; 

— znane poziomy kontroli transportu w państwach członkowskich wyładunku, tranzytu i przeznaczenia; 

— dostępność kwot dla tych statków rybackich, które wyładowują produkty rybołówstwa ważone po przewiezieniu 
z miejsca wyładunku; 

— wykorzystywanie znormalizowanych skrzynek na statkach, z których pochodzą produkty rybołówstwa. 

W miarę potrzeby: 

— wahania cen rynkowych dla wyładowanych produktów rybołówstwa; 

— ryzyko wystąpienia nadużycia w danym porcie/miejscu/regionie. 

— wahania cen rynkowych tych produktów rybołówstwa, które są ważone po przewiezieniu z miejsca wyładunku; 

— ryzyko wystąpienia nadużycia w porcie, lub innym miejscu, lub na terenie regionu, gdzie odbywa się wyładunek 
lub ważenie takich produktów. 

5. Wspólne programy kontroli obejmują, między innymi, następujące elementy: 

— program inspekcji produktów rybołówstwa w przypadku gdy są one przewożone z miejsca wyładunku do miejsca 
przeznaczenia na terytorium innego państwa członkowskiego w celu ich zważenia; 

— przepisy dotyczące dostępności dokumentów przewozowych zgodnie z art. 68 rozporządzenia w sprawie kontroli; 

— przepisy dotyczące weryfikacji szczegółowych informacji na temat przewożonych produktów rybołówstwa, które 
zostały przedstawione, zgodnie z art. 17 rozporządzenia w sprawie kontroli, przez kapitana statku rybackiego 
wyładowującego dane produkty rybołówstwa; 

— przepisy dotyczące nienaruszalności i innych właściwości plomb umieszczanych na pojazdach lub kontenerach 
wykorzystywanych do przewożenia tego rodzaju produktów rybołówstwa zgodnie z art. 109 niniejszego rozpo
rządzenia; 

— przepisy regulujące kontrole krzyżowe danych z dziennika połowowego i dokumentu przewozowego z rejestrami 
ważenia w miejscu przeznaczenia, w którym produkty są zważone;
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— ważenie prób produktów rybołówstwa w obecności urzędników właściwych organów w miejscu przeznaczenia, 
gdzie odbywa się ważenie przed pierwszym wprowadzeniem do obrotu. Rozmiar próby jest proporcjonalny do 
szacowanych poziomów ryzyka. Tam gdzie stosowne, państwa członkowskie mogą uczynić wykorzystywanie 
znormalizowanych skrzynek częścią procedury ważenia prób. 

6. Jeżeli produkty rybołówstwa są przechowywane w znormalizowanych skrzynkach, pewna liczba skrzynek uznana za 
próbę jest ważona w obecności urzędników właściwych organów państwa członkowskiego. Liczba skrzynek wcho
dzących w skład ważonej próby jest proporcjonalna do szacowanego poziomu ryzyka. Zaleca się, aby państwa 
członkowskie określiły liczbę skrzynek, które powinny zostać poddane ważeniu za pomocą tabeli określającej 
różne poziomy ryzyka, jak w przykładzie poniżej: 

Liczba skrzynek wyładowanych w podziale 
na gatunki 

Liczba skrzynek jaką należy zważyć w zależności od poziomu ryzyka 

Bardzo niski Niski Średni Wysoki Bardzo wysoki 

0-25 1 1 1 1 2 

25-50 1 2 3 4 5 

50-100 1 3 4 5 6 

100-200 2 4 5 6 7 

Każde następne 100 1 1 2 3 4 

7. Wspólny program kontroli obejmuje środki mające na celu zapewnienie zważenia próby. 

8. Wszelkie analizy ryzyka, ocena danych, procedury walidacyjne, procedury audytu lub inne dokumenty, na podstawie 
których ustanowiono wspólne programy kontroli lub dokonano zmian w tych programach, są odpowiednio udoku
mentowane i udostępniane dla celów audytu lub kontroli.
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ZAŁĄCZNIK XXIII 

WYKAZ INFORMACJI WYMAGANYCH DO CELÓW SPRAWOZDAŃ Z NADZORU DOTYCZĄCYCH 
OBSERWACJI NA MORZU I WYKRYWANIA STATKÓW RYBACKICH 

INFORMACJE OGÓLNE 

Data obserwacji 

Państwo członkowskie pochodzenia i nazwa pojedynczego organu 

INFORMACJE DOT. STATKU RYBACKIEGO 

Państwo bandery 

Nazwa 

Oznaka rybacka 

Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy 

Numer Lloyds/IMO (*) tam gdzie stosowne 

Opis statku jeśli zaobserwowano go wzrokowo 

Rodzaj 

Pozycja w stopniach i minutach szerokości i długości geograficznej 

Obszar, podobszar, rejon połowowy 

Szczegóły na temat sposobu dokonania obserwacji lub wykrycia 

wzrokowo, VMS, na radarze, odsłuch radiowy, inne (odpowiednio) 

Określić, czy nawiązano kontakt radiowy ze statkiem 

Informacje na temat osoby, z którą nawiązano kontakt 

Czas w jakim zaobserwowano lub wykryto statek oraz jego działania 

Data…Godzina…Działanie…Pozycja… Kurs… Szybkość… 

Zapis poczynionych obserwacji 

Zdjęcie…Nagranie wideo...Nagranie audio….Pisemnie 

Proszę załączyć zdjęcie lub szkic statku, tam gdzie stosowne 

Urzędnik sporządzający sprawozdanie 

UWAGI W ODNIESIENIU DO INFORMACJI DO CELÓW SPRAWOZDAŃ Z NADZORU 

1. Proszę przedstawić informacje w sposób możliwie wyczerpujący 

2. Nazwę statku, sygnał wywoławczy, banderę oraz, jeśli to możliwe, numer rejestracyjny i numer Lloyds/IMO (*) należy 
wpisać na podstawie tego co zaobserwowano lub wykryto, lub tego co dotyczy statku lub na podstawie kontaktu 
radiowego ze statkiem (należy podać źródło uzyskanych informacji). 

3 Znaki szczególne, tam gdzie stosowne: określić, czy nazwa i port rejestracji statku są widoczne czy nie. Odnotować 
kolor kadłuba i nadbudowy, ilość masztów, pozycję mostka oraz wysokość komina itd.
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4. Rodzaj statku, tam gdzie stosowne: opisać rodzaj statku i zaobserwowanego wyposażenia (np. taklowiec, trawler, 
statek przetwórnia, statek transportowy). 

5. Pozycja: odnotować pozycję statku w momencie rozpoczęcia obserwacji, w tym obszar, podobszar, podrejon 
połowów. 

6. Działania podejmowane przez zaobserwowany/wykryty statek, tam gdzie stosowne: odnotować czas, w którym 
dokonano obserwacji, działanie wykonywane przez statek w tym czasie i kierunek (w stopniach). Odnotować, czy 
statek prowadził połów, wystawiał narzędzia połowowe, wybierał narzędzia połowowe lub prowadził inne działania. 

7. Forma rejestrowania obserwacji/wykrycia: określić, czy obserwację/wykrycie statku zarejestrowano w formie wideo czy 
zdjęć. 

8. Uwagi: podać kurs i szybkość statku. Należy streścić wszelkie rozmowy przeprowadzone przez radio, podając imię 
i nazwisko, obywatelstwo i stanowisko podane przez osobę(-y) z obserwowanego/wykrytego statku, z którą(-ymi) 
nawiązano kontakt. 

9. Rysunek statku, tam gdzie stosowne: należy narysować sylwetkę statku, wskazując wszelkie wyróżniające oznaczenia, 
które mogą posłużyć do jego identyfikacji.
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ZAŁĄCZNIK XXIV 

INFORMACJE WYMIENIONE NA ZABEZPIECZONYCH STRONACH ZABEZPIECZONYCH PORTALI 

1. Wykaz urzędników odpowiadających za inspekcje (art. 116 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli) obejmu
jący: 

a) imię; 

b) nazwisko; 

c) stopień; 

d) nazwa skrócona urzędu, dla którego pracują; 

e) wykaz służb odpowiedzialnych za inspekcje rybołówstwa, lub biorących w nich udział. W odniesieniu do każdej 
organizacji wykaz obejmuje: 

— pełną nazwę urzędu; 

— nazwę skróconą; 

— pełen adres pocztowy; 

— ulicę i numer domu (jeżeli inne niż adres pocztowy); 

— numer telefonu; 

— numer faksu; 

— adres poczty elektronicznej; 

— adres internetowy URL. 

2. Dane z bazy danych z inspekcji i z nadzoru, o której mowa w art. 78 rozporządzenia w sprawie kontroli (art. 116 ust. 
1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli): 

a) udostępnia się wszystkie elementy danych, o których mowa w art. 92 i 118 niniejszego rozporządzenia; 

b) interfejs strony internetowej umożliwia sporządzanie wykazów, sortowanie, filtrowanie i przeglądanie danych oraz 
tworzenie statystyk w oparciu o sprawozdania z inspekcji i nadzoru. 

3. Dane VMS, o których mowa w art. 19 niniejszego rozporządzenia (art. 116 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie 
kontroli). Minimalny zestaw udostępnionych elementów danych dla każdej pozycji VMS obejmuje: 

a) państwo bandery; 

b) numer unijnego rejestru floty rybackiej; 

c) międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy (fakultatywnie); 

d) litery i liczby stanowiące oznakę rybacką statku (fakultatywnie); 

e) nazwę statku rybackiego (fakultatywnie); 

f) datę; 

g) godzinę; 

h) szerokość geograficzną; 

i) długość geograficzną; 

j) kurs; 

k) prędkość; 

l) numer rejsu (jeżeli jest dostępny); 

m) odpowiednie sygnały ostrzegawcze; 

n) informację czy dane otrzymano automatycznie czy wprowadzono ręcznie do systemu; 

Interfejs strony internetowej umożliwia pobieranie danych lub ich wizualizację na mapie, posortowanych z podziałem 
na statki rybackie, wykazy statków rybackich, rodzaje statków rybackich, okresy czasowe lub obszary geograficzne.

PL 30.4.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 112/119



4. Dane licencji połowowych i upoważnień do połowów wydanych i zarządzanych zgodnie z art. 3, 4 i 5 niniejszego 
rozporządzenia, z jasno określonymi warunkami oraz informacjami dotyczącymi zawieszeń i cofnięć (art. 116 ust. 1 
lit. d) rozporządzenia w sprawie kontroli). 

5. Udostępnia się wszystkie elementy danych, o których mowa w załączniku II i III do niniejszego rozporządzenia, 
określające elementy licencji połowowych i upoważnień do połowów. 

Dane te pochodzą z rejestru floty UE. Interfejs umożliwia sporządzanie wykazów, sortowanie, filtrowanie 
i przeglądanie danych dotyczących licencji i upoważnień. 

6. Sposób mierzenia nieprzerwanego okresu 24 godzin dla celów kontroli nakładu połowowego (art. 116 ust. 1 lit. e) 
rozporządzenia w sprawie kontroli): 

Moment, od którego liczy się nieprzerwany okres dnia obecności na danym obszarze (w formacie hh:mm w UTC). 

7. Dane dotyczące uprawnień do połowów, o których mowa w art. 33 rozporządzenia w sprawie kontroli (art. 116 ust. 
1 lit. f) rozporządzenia w sprawie kontroli). 

Udostępnia się wszystkie elementy danych dotyczące rejestracji połowów i nakładu połowowego. 

8. Krajowe programy działań kontrolnych (art. 116 ust. 1 lit. g) rozporządzenia w sprawie kontroli). Hiperłącze do 
każdego krajowego programu działań kontrolnych, zawierające podstawę prawną stosowanego planu wieloletniego; 

Definicja usług sieciowych (parametry i URL) umożliwiających pobieranie danych z elektronicznej bazy danych w celu 
sprawdzenia kompletności i jakości zebranych danych, o których mowa w art. 109 rozporządzenia w sprawie kontroli 
(art. 116 ust. 1 lit. h) rozporządzenia w sprawie kontroli).
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ZAŁĄCZNIK XXV 

ZADANIA OBSERWATORÓW KONTROLI 

1. Obserwatorzy kontroli odnotowują wszystkie działania połowowe statku rybackiego na którym się znajdują, ze 
szczególnym uwzględnieniem: 

a) daty, godziny i pozycji geograficznej w momencie rozpoczęcia i zakończenia każdej operacji połowowej; 

b) obserwacji dotyczących głębokości w momencie rozpoczęcia i zakończenia każdej operacji połowowej; 

c) rodzaju narzędzia połowowego wykorzystanego w każdym działaniu połowowym, jego rozmiarów (w tym rozmiar 
oczek sieci, jeśli stosowne) i zastosowanego uzbrojenia; 

d) obserwacji dotyczących szacowanego połowu w celu zidentyfikowania gatunków docelowych, przyłowu 
i odrzutów, w celu zachowania zgodności z zasadami dotyczącymi składu połowów i odrzutów; 

e) obserwacji dotyczących rozmiaru różnych gatunków w połowie, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk niewy
miarowych. 

2. Obserwatorzy kontroli odnotowują wszystkie wypadki manipulacji przy satelitarnym systemie lokacyjnym.
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ZAŁĄCZNIK XXVI 

FORMAT SPRAWOZDANIA OBSERWATORA KONTROLI 

SPRAWOZDANIE OBSERWATORA KONTROLI 

DANE OBSERWATORA 

Imię i nazwisko 

Wyznaczony przez (właściwy organ) 

Delegowany przez (organ zatrudniający) 

Data początkowa 

Data końcowa 

INFORMACJE DOT. STATKU RYBACKIEGO 

Rodzaj 

Państwo bandery 

Nazwa 

Numer rejestru floty rybackiej Wspólnoty 

Oznaka rybacka 

IRCS 

Numer IMO 

Moc napędowa silnika 

Długość całkowita 

RODZAJ POSIADANYCH NARZĘDZI 

1. 

2. 

3. 

NARZĘDZIA ZASTOSOWANE W TRAKCIE OBSERWACJI PODCZAS REJSU 

1. 

2. 

3. 

INFORMACJE DOT. OPERACJI POŁOWOWYCH 

Numer ref. operacji połowowej (tam gdzie stosowne) 

Data 

Rodzaj zastosowanych narzędzi 

Rozmiary 

Rozmiar oczka sieci 

Zastosowane uzbrojenie 

Godzina rozpoczęcia operacji 
Godzina zakończenia operacji 

Pozycja w momencie rozpoczęcia operacji 

Głębokość w momencie rozpoczęcia operacji 

Głębokość w momencie zakończenia operacji 

Pozycja w momencie zakończenia operacji
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POŁÓW Gatunek Zatrzymano Odrzucono 

Szacowana ilość każdego gatunku w kg ekwi
walentu wagi w relacji pełnej 

Szacowana ilość gatunku docelowego w kg 
ekwiwalentu masy w relacji pełnej 

Szacowana ilość gatunku docelowego w kg 
ekwiwalentu masy w relacji pełnej 

Szacowana masa całkowita połowu w kg 
ekwiwalentu wagi w relacji pełnej 

OBSERWACJE DOT. NIEPRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW 

KOŃCOWE PODSUMOWANIE REJSU 

PODPIS OBSERWATORA 

DATA
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ZAŁĄCZNIK XXVII 

SPRAWOZDANIA Z INSPEKCJI 

MINIMUM INFORMACJI WYMAGANYCH W SPRAWOZDANIACH Z INSPEKCJI 

MODUŁ 1: INSPEKCJA STATKU RYBACKIEGO NA MORZU (NALEŻY WYPEŁNIĆ STOSOWNE POLA) 

1. ORGAN I PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE DOKONUJĄCE INSPEKCJI (*) 

2. STATEK INSPECKYJNY (*) 

3. DATA (*) 

4. GODZINA ROZPOCZĘCIA INSPEKCJI (*) 

5. GODZINA ZAKOŃCZENIA INSPEKCJI (*) 

6. POZYCJA (*) Z PODANIEM REJONU ICES ORAZ PROSTOKĄTA STATYSTYCZNEGO LUB PODOBSZARU CECAF/ 
GFCM/NEAFC/NAFO 

7. POZYCJA STATKU INSPEKCYJNEGO Z PODANIEM SZEROKOŚCI I DŁUGOŚCI GEOGRAFICZNEJ (*) 

8. INSPEKTOR ODPOWIADAJĄCY ZA INSPEKCJĘ (*) 

9. OBYWATELSTWO 

10. INSPEKTOR 2 (*) 

11. OBYWATELSTWO 

12. IRCS (*) ( # ) 

13. NR IMO 

14. DOCELOWY STATEK RYBACKI, OZNAKA RYBACKA, NAZWA I PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA (*) 

15. POZYCJA Z PODANIEM SZEROKOŚCI I DŁUGOŚCI GEOGRAFICZNEJ (JEŻELI ODMIENNA OD STATKU PATRO
LOWEGO) (*) 

16. RODZAJ (*) 

17. NUMER ŚWIADECTWA REJESTRACJI (*) 

18. IRCS 

19. NAZWA/NAZWISKO WŁAŚCICIELA I JEGO ADRES (*) 

20. NAZWA/NAZWISKO CZARTERUJĄCEGO I JEGO ADRES (*) 

21. ARMATOR STATKU RYBACKIEGO I JEGO ADRES (*) 

22. NAZWISKO I IMIĘ KAPITANA ORAZ ADRES I DATA URODZENIA (*) 

23. SYGNAŁ RADIOWY PRZED WEJŚCIEM NA POKŁAD 

24. DZIENNIK POŁOWOWY STATKU ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY PRZED INSPEKCJĄ (*) 

25. TRAP (*) 

26. OZNAKOWANIE IDENTYFIKUJĄCE INSPEKTORÓW 

27. NARUSZENIA LUB UWAGI (*) 

28. INSPEKCJA DOKUMENTÓW I UPOWAŻNIEŃ (*) 

29. ŚWIADECTWO REJESTRACJI 

30. KONTROLA MOCY SILNIKA NAPĘDOWEGO 

31. SZCZEGÓŁY DOT. LICENCJI POŁOWOWEJ (*) 

32. SZCZEGÓŁY DOT. UPOWAŻNIENIA DO POŁOWÓW (*) 

33. VMS DZIAŁA POPRAWNIE (*)
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34. LICZBA STRON PAPIEROWEGO DZIENNIKA POŁOWOWEGO (*) 

35. NR REFERENCYJNY ELEKTRONICZNEGO DZIENNIKA POŁOWOWEGO (*) 

36. NR REFERENCYJNY UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA (*) 

37. CEL POWIADOMIENIA (*) 

38. POŚWIADCZENIE POJEMNOŚCI ŁADOWNI RYB 

39. PLAN SZTAUERSKI 

40. TABLICE DO OKREŚLANIA STOPNIA NAPEŁNIENIA ZBIORNIKÓW ZE SCHŁODZONĄ WODĄ MORSKĄ 

41. ŚWIADECTWA POKŁADOWYCH URZĄDZEŃ WAŻĄCYCH 

42. CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJI PRODUCENTÓW 

43. OSTATNI PORT I PAŃSTWO, DO KTÓREGO ZAWIJAŁ STATEK, I DATA TEGO ZAWINIĘCIA (*) 

44. NARUSZENIA LUB UWAGI (*) 

45. INSPEKCJA POŁOWU (*) 

46. GATUNKI (KODY FAO ALFA-3) I ILOŚĆ W KG WAGI W RELACJI PEŁNEJ (*) 

47. ODDZIELNE SZTAUOWANIE STAD OBJĘTYCH PLANAMI WIELOLETNIMI (*) 

48. CZY DOKONANO KONTROLI WAŻENIA/POLICZONO SKRZYNKI 

49. NARUSZENIA LUB UWAGI (*) 

50. INSPEKCJA NARZĘDZI (*) 

51. SZCZEGÓŁY DOT. SIECI/RODZAJU/SZNURKA/ROZMIARU OCZEK (*) 

52. SZCZEGÓŁY DOT. UZBROJENIA/SZNURKA/ROZMIARU OCZEK (*) 

53. POMIARY GRUBOŚCI SZNURKA (*) 

54. NARUSZENIA LUB UWAGI (*) 

55. UWAGI INSPEKTORA (*) 

56. UWAGI KAPITANA (*) 

57. PODJĘTE DZIAŁANIA (*) 

58. PODPIS INSPEKTORA (*) 

59. PODPIS KAPITANA (*) 

MODUŁ 2: INSPEKCJA STATKU RYBACKIEGO DOKONUJĄCEGO PRZEŁADUNKU (NALEŻY WYPEŁNIĆ 
STOSOWNE POLA) 

1. DANE REFERENCYJNE SPRAWOZDANIA Z INSPEKCJI 

2. ORGAN I PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE DOKONUJĄCE INSPEKCJI (*) 

3. DATA (*) 

4. GODZINA ROZPOCZĘCIA (*) 

5. GODZINA ZAKOŃCZENIA (*) 

6. POZYCJA (**) Z PODANIEM PORTU, REJONU ICES ORAZ PODOBSZARU PROSTOKĄTA STATYSTYCZNEGO/ 
CECAF, GFCM LUB NEAFC/NAFO 

7. POZYCJA Z PODANIEM SZEROKOŚCI I DŁUGOŚCI GEOGRAFICZNEJ (*) 

8. WYZNACZONY PORT (*) 

9. INSPEKTOR ODPOWIADAJĄCY ZA INSPEKCJĘ (*) 

10. OBYWATELSTWO
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11. INSPEKTOR 2 (*) 

12. OBYWATELSTWO 

13. PAŃSTWO BANDERY STATKU INSPEKCYJNEGO (*) 

14. IRCS (*) 

15. PRZEKAZUJĄCY STATEK RYBACKI, OZNAKA RYBACKA, NAZWA I PAŃSTWO BANDERY (*) 

16. RODZAJ STATKU RYBACKIEGO (*) 

17. INSPEKCJA DOKUMENTÓW I UPOWAŻNIEŃ (*) 

18. SZCZEGÓŁY DOT. LICENCJI POŁOWOWEJ PRZEKAZUJĄCEGO STATKU RYBACKIEGO (*) 

19. SZCZEGÓŁY DOT. UPOWAŻNIENIA DO POŁOWÓW PRZEKAZUJĄCEGO STATKU RYBACKIEGO (*) 

20. NUMER ŚWIADECTWA REJESTRACJI (*) 

21. IRCS (*) 

22. DANE IMO (*) 

23. NAZWA/NAZWISKO WŁAŚCICIELA I JEGO ADRES (*) 

24. ARMATOR STATKU RYBACKIEGO I JEGO ADRES (*) 

25. NAZWA/NAZWISKO CZARTERUJĄCEGO I JEGO ADRES (*) 

26. NAZWISKO I IMIĘ KAPITANA ORAZ ADRES I DATA URODZENIA (*) 

27. KONTROLA VMS PRZED WEJŚCIEM NA POKŁAD 

28. VMS DZIAŁA POPRAWNIE 

29. UPRZEDNIE POWIADOMIENIE (*) 

30. CEL POWIADOMIENIA (*) 

31. OSTATNI PORT I PAŃSTWO, DO KTÓREGO ZAWIJAŁ STATEK, I DATA TEGO ZAWINIĘCIA (**) 

32. DZIENNIK POŁOWOWY PRZEKAZUJĄCEGO STATKU RYBACKIEGO ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY PRZED PRZEŁA
DUNKIEM (*) 

33. SZCZEGÓŁY DZIENNIKA POŁOWOWEGO PRZEKAZUJĄCEGO STATKU RYBACKIEGO (*) 

34. ELEKTRONICZNY DZIENNIK POŁOWOWY PRZEKAZUJĄCEGO STATKU RYBACKIEGO ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY 

35. NR REFERENCYJNY ELEKTORNICZNEGO DZIENNIKA POŁOWOWEGO STATKU PRZEKAZUJĄCEGO (*) 

36. NARUSZENIA LUB UWAGI (*) 

37. INSPEKCJA POŁOWU (*) 

38. GATUNKI (KODY FAO ALFA 3)/ILOŚĆ/MASA PRODUKTU/POSTAĆ/OBSZAR POŁOWOWY 

39. ILOŚCI ZADEKLAROWANE W DZIENNIKU POŁOWOWYM (QD) 

40. MARGINES TOLERANCJI Z PODZIAŁEM NA GATUNKI (*) 

41. NARUSZENIA LUB UWAGI (*) 

42. PRZYJMUJĄCY STATEK RYBACKI, OZNAKA RYBACKA, NAZWA I PAŃSTWO BANDERY (*) 

43. NUMER ŚWIADECTWA REJESTRACJI (*) 

44. IRCS (*) 

45. DANE IMO (*) 

46. OSTATNI PORT I PAŃSTWO, DO KTÓREGO ZAWIJAŁ STATEK, I DATA TEGO ZAWINIĘCIA (*) 

47. NAZWA/NAZWISKO WŁAŚCICIELA I JEGO ADRES (*) 

48. ARMATOR STATKU RYBACKIEGO I JEGO ADRES (*)
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49. KONTROLA VMS PRZED WEJŚCIEM NA POKŁAD 

50. OSTATNI PORT I PAŃSTWO, DO KTÓREGO ZAWIJAŁ STATEK, I DATA TEGO ZAWINIĘCIA (**) 

51. NR REFERENCYJNY ELEKTRONICZNEGO DZIENNIKA POŁOWOWEGO STATKU PRZYJMUJĄCEGO 

52. GATUNKI ZADEKLAROWANE NA BURCIE PRZED PRZEŁADUNKIEM (KODY FAO ALFA 3/MASA PRODUKTU/ 
OBSZAR POŁOWOWY) (*) 

53. DZIENNIK POŁOWOWY PRZYJMUJĄCEGO STATKU RYBACKIEGO ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY PRZED PRZEŁA
DUNKIEM (*) 

54. SZCZEGÓŁY DZIENNIKA POŁOWOWEGO PRZYJMUJĄCEGO STATKU RYBACKIEGO (*) 

55. ELEKTRONICZNY DZIENNIK POŁOWOWY PRZYJMUJĄCEGO STATKU RYBACKIEGO ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY 

56. NARUSZENIA LUB UWAGI (*) 

57. PODJĘTE DZIAŁANIA (*) 

58. UWAGI I PODPIS INSPEKTORA (*) 

59. UWAGI I PODPIS KAPITANA (*) 

MODUŁ 3. INSPEKCJA STATKU RYBACKIEGO W PORCIE LUB PRZY WYŁADUNKU ORAZ PRZED 
PIERWSZĄ SPRZEDAŻĄ (NALEŻY WYPEŁNIĆ STOSOWNE POLA) 

1. DANE REFERENCYJNE SPRAWOZDANIA Z INSPEKCJI 

2. ORGAN I PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE DOKONUJĄCE INSPEKCJI (**) (*) 

3. DATA (**) (*) 

4. GODZINA ROZPOCZĘCIA (**) (*) 

5. GODZINA ZAKOŃCZENIA (**) (*) 

6. POZYCJA Z PODANIEM PORTU, REJONU ICES ORAZ PODOBSZARU PROSTOKĄTA STATYSTYCZNEGO/CECAF, 
GFCM LUB NEAFC/NAFO (**) (*) 

7. WYZNACZONY PORT (*) 

8. INSPEKTOR ODPOWIADAJĄCY ZA INSPEKCJĘ (*) NAZWISKO I OBYWATELSTWO 

9. INSPEKTOR 2 (*): NAZWISKO I OBYWATELSTWO 

10. STATEK RYBACKI PODDAWANY INSPEKCJI (**) (*) 

11. OZNAKA RYBACKA I PAŃSTWO BANDERY STATKU RYBACKIEGO PODDAWANEGO INSPEKCJI (**) (*) 

12. RODZAJ STATKU RYBACKIEGO (**) (*) 

13. NUMER ŚWIADECTWA REJESTRACJI (**) (*) 

14. IRCS (**) (*) 

15. IMO (**) (*) 

16. NAZWA/NAZWISKO WŁAŚCICIELA I JEGO ADRES (**) (*) 

17. NAZWA/NAZWISKO RZECZYWISTEGO BENEFICJENTA I JEGO ADRES, JEŻELI JEST ZNANY (**) (*) 

18. ARMATOR STATKU RYBACKIEGO I JEGO ADRES (*) 

19. NAZWA/NAZWISKO CZARTERUJĄCEGO I JEGO ADRES (*) 

20. NAZWISKO I IMIĘ KAPITANA ORAZ ADRES I DATA URODZENIA (*) 

21. CZŁONEK ORGANIZACJI PRODUCENTÓW 

22. KONTROLA VMS PRZED PRZYBYCIEM W CELU WYŁADUNKU [RODZAJ ORAZ INFORMACJA CZY KRAJOWE 
CZY RFMO (**) (*) 

23. UPRZEDNIE POWIADOMIENIE (**) (*) 

24. CEL UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA (**) (*) 

25. OSTATNI PORT I PAŃSTWO, DO KTÓREGO ZAWIJAŁ STATEK, I DATA TEGO ZAWINIĘCIA (**) (*)
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26. NARUSZENIA LUB UWAGI (**) (*) 

27. INSPEKCJA DOKUMENTÓW I UPOWAŻNIEŃ (**) (*) 

28. SZCZEGÓŁY DOT. LICENCJI POŁOWOWEJ (*) 

29. UPOWAŻNIENIE DO POŁOWÓW [NR IDENTYFIKUJĄCY/ORGAN WYDAJĄCY/WAŻNOŚĆ PRZEŁA
DUNKU (**) (*) 

30. SZCZEGÓŁY DOT. UPOWAŻNIENIA DO POŁOWÓW (**) (*) 

31. NUMER PAPIEROWEGO DZIENNIKA POŁOWOWEGO (*) 

32. NR REFERENCYJNY ELEKTRONICZNEGO DZIENNIKA POŁOWOWEGO (*) 

33. NARUSZENIA LUB UWAGI (**) (*) 

34. INSPEKCJA POŁOWU (**) (*) 

35. GATUNKI (KODY FAO ALFA 3)/ILOŚĆ/MASA PRODUKTU/POSTAĆ/OBSZAR POŁOWOWY (**) (*) 

36. ILOŚCI ZADEKLAROWANE W DZIENNIKU POŁOWOWYM (**) (*) 

37. MARGINES TOLERANCJI Z PODZIAŁEM NA GATUNKI (*) 

38. WYŁADOWANA ILOŚĆ (**) (*) 

39. POŚWIADCZENIE POJEMNOŚCI ŁADOWNI RYB 

40. PLAN SZTAUERSKI 

41. TABLICE DO OKREŚLANIA STOPNIA NAPEŁNIENIA ZBIORNIKÓW ZE SCHŁODZONĄ WODĄ MORSKĄ 

42. ŚWIADECTWA POKŁADOWYCH URZĄDZEŃ WAŻĄCYCH 

43. LICZBA SKRZYNEK/POJEMNIKÓW W MOMENCIE WYŁADUNKU, Z PODZIAŁEM NA GATUNKI 

44. ŁADOWNIA SPRAWDZONA PO WYŁADUNKU 

45. POŁÓW ZWAŻONY W MIEJSCU WYŁADUNKU 

46. SPRAWDZONO WIELKOŚĆ MINIMALNĄ 

47. OZNAKOWANIE 

48. NARUSZENIA LUB UWAGI 

49. INFORMACJA DOT. PRZEŁADUNKU POŁOWU ODEBRANEGO Z INNYCH STATKÓW RYBAC
KICH (**) (*) (tam gdzie stosowne) 

50. NAZWA/OZNAKA RYBACKA/PAŃSTWO BANDERY (**) (*) 

51. SZCZEGÓŁY DOT. DEKLARACJI PRZEŁADUNKOWEJ (**) (*) 

52. GATUNKI (KODY FAO ALFA 3)/ILOŚĆ/MASA PRODUKTU/POSTAĆ/OBSZAR POŁOWOWY (**) (*) 

53. NARUSZENIA LUB UWAGI (**) (*) 

54. POŁÓW ZATRZYMANY NA BURCIE (**) (*) 

55. GATUNKI (KODY FAO ALFA 3)/ILOŚĆ/MASA PRODUKTU/POSTAĆ/OBSZAR POŁOWOWY (**) (*) 

56. INNE DOKUMENTY DOT. POŁOWU (ŚWIADECTWA POŁOWOWE) (**) (*) 

57. NARUSZENIA LUB UWAGI 

58. INSPEKCJA NARZĘDZI (**) (*) 

59. SZCZEGÓŁY DOT. SIECI/RODZAJU/SZNURKA/ROZMIARU OCZEK (**) (*) 

60. SZCZEGÓŁY DOT. UZBROJENIA/SZNURKA/ROZMIARU OCZEK (**) (*) 

61. POMIARY GRUBOŚCI SZNURKA (**) (*) 

62. NARUSZENIA LUB UWAGI (**) (*)
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63. STATUS NA OBSZARACH REGIONALNYCH ORGANIZACJI DS. RYBOŁÓWSTWA (RFMO), GDZIE 
PROWADZONO POŁOWY LUB DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POŁOWAMI, W TYM OBECNOŚĆ WE 
WSZELKICH WYKAZACH STATKÓW RYBACKICH NNN (**) (*) 

64. UWAGI INSPEKTORA (*) 

65. UWAGI KAPITANA (**) (*) 

66. PODJĘTE DZIAŁANIA (**) (*) 

67. PODPIS KAPITANA (**) (*) 

68. PODPIS INSPEKTORA (**) (*) 

MODUŁ 4. INSPEKCJA RYNKU/OBIEKTU (NALEŻY WYPEŁNIĆ STOSOWNE POLA) 

1. DANE REFERENCYJNE SPRAWOZDANIA Z INSPEKCJI (*) 

2. DATA (*) 

3. GODZINA ROZPOCZĘCIA (*) 

4. GODZINA ZAKOŃCZENIA (*) 

5. POZYCJA (*) PORT 

6. WYZNACZONY PORT (*) 

7. INSPEKTOR ODPOWIADAJĄCY ZA INSPEKCJĘ: NAZWISKO I OBYWATELSTWO (*) 

8. INSPEKTOR 2: NAZWISKO I OBYWATELSTWO (TAM GDZIE STOSOWNE) 

9. INSPEKCJA DOT. RYNKU/OBIEKTU (*) 

10. NAZWA RYNKU/OBIEKTU (*) 

11. ADRES 

12. NAZWA/NAZWISKO WŁAŚCICIELA I JEGO ADRES (*) 

13. NAZWA/NAZWISKO I ADRES PRZEDSTAWICIELA WŁAŚCICIELA 

14. SZCZEGÓŁY DOT. PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA PODDANYCH INSPEKCJI (*) 

15. GATUNKI (KODY FAO ALFA 3)/ILOŚĆ/MASA PRODUKTU/POSTAĆ/OBSZAR POŁOWOWY 

16. ZWAŻONE PRZED SPRZEDAŻĄ 

17. NAZWA/NAZWISKO I ADRES ZAREJESTROWANEGO NABYWCY, ZAREJESTROWANYCH AUKCJI LUB INNYCH 
PODMIOTÓW LUB OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PIERWSZE WPROWADZENIE DO OBROTU PRODUKTÓW 
RYBOŁÓWSTWA (*) 

18. SPRAWDZONO WIELKOŚĆ MINIMALNĄ 

19. GATUNKI (KODY FAO ALFA 3)/ILOŚĆ/MASA PRODUKTU/POSTAĆ/RYBY NIEWYMIAROWE NA TERENIE 
OBIEKTU 

20. ETYKIETOWANIE PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA 

21. NARUSZENIA LUB UWAGI 

22. INSPEKCJA DOKUMENTÓW DOTYCZĄCA PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA PODDANYCH INSPEKCJI (*) 

23. SZCZEGÓŁY DOT. DEKLARACJI WYŁADUNKOWEJ 

24. SZCZEGÓŁY DOT. DEKLARACJI PRZEJĘCIA 

25. DEKLARACJA PRZEJĘCIA 

26. FAKTURY DOSTAWCY I DOKUMENTY SPRZEDAŻY 

27. SZCZEGÓŁY DOT. DOKUMENTÓW PRZEWOZOWYCH 

28. SZCZEGÓŁY DOT. ŚWIADECTWA POŁOWOWEGO NNN 

29. NAZWA/NAZWISKO IMPORTERA I JEGO ADRES 

30. NARUSZENIA LUB UWAGI
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31. WYMOGI ZGODNIE ZE WSPÓLNYMI NORMAMI HANDLOWYMI 

32. KATEGORIE WIELKOŚCI 

33. KATEGORIE ŚWIEŻOŚCI 

34. PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY PODDANE INSPEKCJI 

35. FORMULARZ INTERWENCYJNY SPRAWDZONY 

36. UWAGI INSPEKTORA (*) 

37. UWAGI WŁAŚCICIELA LUB JEGO PRZEDSTAWICIELA 

38. PODJĘTE DZIAŁANIA 

39. PODPIS INSPEKTORA 

40. PODPIS WŁAŚCICIELA 

MODUŁ 5. INSPEKCJA ŚRODKÓW TRANSPORTU (NALEŻY WYPEŁNIĆ STOSOWNE POLA) 

1. DANE REFERENCYJNE SPRAWOZDANIA Z INSPEKCJI 

2. ORGAN I PAŃSTWO BANDERY DOKONUJĄCE INSPEKCJI (*) 

3. DATA (*) 

4. GODZINA ROZPOCZĘCIA (*) 

5. GODZINA ZAKOŃCZENIA (*) 

6. ADRES MIEJSCA, W KTÓRYM PRZEPROWADZONO INSPEKCJĘ ŚRODKÓW TRANSPORTU (*) 

7. WYZNACZONY PORT (*) 

8. INSPEKTOR ODPOWIADAJĄCY ZA INSPEKCJĘ: NAZWISKO I OBYWATELSTWO (*) 

9. INSPEKTOR 2: NAZWISKO I OBYWATELSTWO 

10. ŚRODKI TRANSPORTU PODDANE INSPEKCJI 

11. NR IDENTYFIKACYJNY ŚRODKA TRANSPORTU (*) 

12. NUMER IDENTYFIKACYJNY CIĄGNIKA (*) 

13. NUMER IDENTYFIKACYJNY NACZEPY (*) 

14. NAZWA/NAZWISKO WŁAŚCICIELA I JEGO ADRES (*) 

15. NAZWA/NAZWISKO KIEROWCY I JEGO ADRES (*) 

16. INSPEKCJA DOKUMENTÓW I UPOWAŻNIEŃ (*) 

17. PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA ZOSTAŁY ZWAŻONE PRZED PRZEWOZEM (*) 

18. STATEK RYBACKI, KTÓRY DOSTARCZYŁ PRODUKT/OZNAKA RYBACKA I PAŃSTWO BANDERY/GATUNKI 
(KODY FAO ALFA 3)/ILOŚĆ PRODUKTU/LICZBA SKRZYNEK LUB POJEMNIKÓW/MASA PRODUKTÓW RYBO 
ŁÓWSTWA/POSTAĆ/OBSZAR POŁOWOWY 

19. DOKUMENT PRZEWOZOWY I TOWARZYSZĄCA DOKUMENTACJA DOT. POŁOWU, NP. ŚWIADECTWO POŁO
WOWE NNN 

20. ETYKIETOWANIE PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA W CELU ZAPEWNIENIA IDENTYFIKOWALNOŚCI 

21. SZCZEGÓŁY DOT. DEKLARACJI WYŁADUNKOWEJ, JEŻELI ZOSTAŁAWYPEŁNIONA DLA GATUNKÓW OBJĘ
TYCH PLANEM ODBUDOWY 

22. MARGINES TOLERANCJI DZIENNIKA POŁOWOWEGO ZOSTAŁ SKONTROLOWANY 

23. SZCZEGÓŁY DOT. DEKLARACJI PRZEJĘCIA JEŻELI ZOSTAŁA WYPEŁNIONA W PRZYPAKU PRODUKTÓW PRZE
ZNACZONYCH DO MAGAZYNOWANIA 

24. DEKLARACJA PRZEJĘCIA PORÓWNANA Z DEKLARACJĄ WYŁADUNKOWĄ 

25. SZCZEGÓŁY DOT. DOKUMENTU PRZEWOZOWEGO PRZEKAZANEGO ELEKTRONICZNIE DO WŁAŚCIWYCH 
ORGANÓW DOCELOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO
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26. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE DOKUMENTU PRZEWOZOWEGO JAKI OTRZYMAŁY WŁAŚCIWE ORGANY 
W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM 

27. ŚRODEK TRANSPORTU/KONTENER ZAPLOMBOWANY 

28. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PLOMBY ODNOTOWANE W DOKUMENCIE PRZEWOZOWYM 

29. WAŻENIE PRÓBY 

30. URZĄDZENIA WAŻĄCE SKALIBROWANE I ZAPLOMBOWANE 

31. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PLOMBY ODNOTOWANE W DOKUMENCIE PRZEWOZOWYM 

32. MIEJSCE PRZEZNACZENIA 

33. ORGAN DOKONUJĄCY INSPEKCJI (*) 

34. STAN PLOMB 

35. WAŻENIE PRÓBY SKRZYNEK/POJEMNIKÓW 

36. NARUSZENIA LUB UWAGI 

37. PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA ZOSTAŁY PRZEWIEZIONE PRZED ZWAŻENIEM (*) 

38. PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE PRZEZNACZENIA (*) 

39. DOKUMENT PRZEWOZOWY ZAWIERA INFORMACJE DOTYCZĄCE STATKU, KTÓRY DOSTARCZYŁ PRODUKT: 
OZNAKA RYBACKA I PAŃSTWO BANDERY/GATUNKI (KODY FAO ALFA 3)/ILOŚĆ PRODUKTÓW RYBOŁÓW
STWA/LICZBA SKRZYNEK LUB POJEMNIKÓW/MASA PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA ZAPISANA 
W DZIENNIKU POŁOWOWYM/POSTAĆ/OBSZAR POŁOWOWY 

40. DOKUMENT PRZEWOZOWY PRZEKAZANY ELEKTRONICZNIE DO WŁAŚCIWYCH ORGANÓW PAŃSTWA 
CZŁONKOWSKIEGO 

41. DZIENNIK POŁOWOWY STATKU, KTÓRY DOSTARCZYŁ PRODUKT, TOWARZYSZY PRZEWOŻONYM 
PRODUKTOM 

42. DZIENNIK POŁOWOWY STATKU, KTÓRY DOSTARCZYŁ PRODUKT, ZOSTAŁ PRZEKAZANY ELEKTRONICZNIE 
DO WŁAŚCIWYCH ORGANÓW PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO 

43. WAŻENIE PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA BYŁO OBSERWOWANE PRZEZ WŁAŚCIWE ORGANY PAŃSTWA 
CZŁONKOWSKIEGO W MOMENCIE PRZYBYCIA DO MIEJSCA PRZEZNACZENIA 

44. NAZWA/NAZWISKO I ADRES ZAREJESTROWANEGO NABYWCY, ZAREJESTROWANYCH AUKCJI LUB INNYCH 
PODMIOTÓW LUB OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PIERWSZE WPROWADZENIE DO OBROTU PRODUKTÓW 
RYBOŁÓWSTWA 

45. MARGINES TOLERANCJI DZIENNIKA POŁOWOWEGO ZOSTAŁ SKONTROLOWANY 

46. SZCZEGÓŁY DOT. DEKLARACJI WYŁADUNKOWEJ, JEŻELI ZOSTAŁA WYPEŁNIONA DLA GATUNKÓW OBJĘ
TYCH PLANEM ODBUDOWY 

47. ŚRODEK TRANSPORTU/KONTENER ZOSTAŁ ZAPLOMBOWANY A INFORMACJE DOT. PLOMBY ZAPISANE 
W DOKUMENCIE PRZEWOZOWYM 

48. ORGAN DOKONUJĄCY INSPEKCJI (*) 

49. STAN PLOMB (*) 

50. WŁAŚCIWE ORGANY W MIEJSCU PRZEZNACZENIA OTRZYMAŁY DOKUMENT PRZEWOZOWY PRZED PRZY
BYCIEM PRODUKTÓW 

51. NARUSZENIA LUB UWAGI 

52. UWAGI INSPEKTORA (*) 

53. UWAGI PRZEWOŹNIKA (*) 

54. PODJĘTE DZIAŁANIA 

55. PODPIS INSPEKTORA 

56. PODPIS PRZEWOŹNIKA 

(*) Informacje obowiązkowe wymagane na mocy art. 118 niniejszego rozporządzenia 
( # ) Skrót IRCS oznacza międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy 

(**) Dodatkowo w przypadku inspekcji przeprowadzanej przez państwo portu.
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ZAŁĄCZNIK XXVIII 

SPOSOBY OZNAKOWANIA ŚRODKÓW INSPEKCJI RYBOŁÓWSTWA 

CHORĄGIEWKA INSPEKCYJNA LUB SYMBOL INSPEKCYJNY 

Wszystkie statki wykorzystywane dla celów inspekcji rybołówstwa i egzekwowania przepisów zaopatrzone są w dobrze 
widoczną chorągiewkę lub dobrze widoczny symbol umieszczone po obu stronach wykorzystywanej jednostki. Statki 
wypełniające tego rodzaju obowiązki wywieszają chorągiewkę inspekcyjną w taki sposób aby była ona dobrze widoczna 
przez cały czas. 

Na burtach jednostek można umieścić słowa „INSPEKCJA RYBOŁÓWSTWA”.
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ZAŁĄCZNIK XXIX 

KONSTRUKCJA I ZASTOSOWANIE DRABINEK WEJŚCIOWYCH 

1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do bezpiecznego i dogodnego dostępu do statków rybackich, w przypadku 
których wejście na pokład wymaga wspięcia się na wysokość 1,5 metra lub więcej. 

2. Na pokładzie powinna znajdować się drabinka wejściowa umożliwiająca inspektorom, w skuteczny sposób, 
bezpieczne wejście na pokład statku i zejście z niego na morzu. Drabinka wejściowa musi być utrzymywana 
w czystości i w dobrym stanie. 

3. Drabinka jest usytuowana i zabezpieczona tak, aby: 

a) nie była zanieczyszczona żadnymi ewentualnymi zrzutami ze statku rybackiego; 

b) nie zaczepiały się o nią sznury rybackie i pozostawała tak blisko śródokręcia, jak to możliwe, 

c) każdy szczebel przylegał mocno do burty statku rybackiego. 

4. Szczeble drabinki wejściowej powinny: 

a) być wykonane z litego drewna albo z innego materiału o takich samych właściwościach, z jednolitych kawałków 
pozbawionych sęków. Cztery dolne szczeble mogą być wykonane z gumy o odpowiedniej wytrzymałości 
i sztywności lub z innego odpowiedniego materiału o podobnych właściwościach; 

b) posiadać skuteczną powierzchnię antypoślizgową; 

c) mieć długość nie mniejszą niż 480 milimetrów, szerokość nie mniejszą niż 115 milimetrów i grubość nie 
mniejszą niż 23 milimetry, nie licząc wykładziny antypoślizgowej ani żłobkowań; 

d) być od siebie równomiernie oddalone o nie mniej niż 300 milimetrów i nie więcej niż 380 milimetrów; 

e) być zabezpieczone w taki sposób, aby utrzymywały poziom. 

5. Drabinka wejściowa może mieć najwyżej dwa szczeble zamienne, zamocowane w sposób inny niż zastosowany 
w oryginalnej konstrukcji drabinki wejściowej; wszelkie szczeble w taki sposób zamocowane należy wymienić tak 
szybko, jak to tylko możliwe, na szczeble zamocowane w sposób zastosowany w oryginalnej konstrukcji. 

Jeśli jakikolwiek zamienny szczebel jest zamocowany do bocznych lin drabinki wejściowej poprzez wyżłobienia na 
krawędzi szczebla, to wyżłobienia te powinny znajdować się na dłuższej krawędzi szczebla. 

6. Boczne liny drabinki wejściowej powinny składać się z dwóch niepowlekanych lin manilowych albo równorzędnych 
lin o obwodzie nie mniejszym niż 60 milimetrów z każdej strony; każda z lin pozostaje niepokryta żadnym innym 
materiałem i ma być jednolita, bez żadnych łączeń pod najwyższym szczeblem; dwie główne liny, umocowane 
w sposób właściwy do statku rybackiego i o obwodzie nie mniejszym niż 65 milimetrów oraz lina bezpieczeństwa 
znajdują się pod ręką, gotowe do użycia w razie potrzeby. 

7. Listwy wykonane z litego drewna lub z innego materiału o takich samych właściwościach, z jednego kawałka, 
pozbawione sęków, o długości od 1,8 do 2 metrów mają być rozmieszczone w takich odległościach od siebie, 
aby zabezpieczyć drabinkę wejściową przed skręcaniem się. Najniżej umieszczona listwa ma się znajdować na 
poziomie piątego szczebla, licząc od dołu drabinki wejściowej, zaś odległości między poszczególnymi kolejnymi 
listwami nie mogą być większe niż dziewięć szczebli drabinki wejściowej. 

8. Na szczycie drabinki wejściowej lub jakiejkolwiek innej drabinki albo urządzenia pozwalającego na wejście na pokład, 
a także na pokładzie statku, są przewidziane środki dla zapewnienia bezpieczeństwa i wygodnego przemieszczania 
się inspektorów wchodzących na statek lub z niego schodzących, Jeżeli droga na pokład prowadzi przez bramkę 
w relingu albo nadburciu, podstawiane są odpowiednie poręcze. 

9. Gdy przejście prowadzi drabiną poprzez nadburcie, to taka drabina musi być bezpiecznie zamocowana do nadburcia 
lub pokładu, a ponadto dwie podpory poręczy powinny być zamocowane w miejscu wchodzenia lub schodzenia ze 
statku, w odległości od siebie nie mniejszej niż 0,70 metra i nie większej niż 0,80 metra. Każda z podpór powinna 
być sztywno zamocowana do konstrukcji statku u podstawy albo przy podstawie, jak również w wyższym punkcie; 
powinna mieć średnicę nie mniejszą niż 40 milimetrów i wznosić się na wysokość nie mniejszą niż 1,20 metra 
ponad krawędź nadburcia. 

10. W nocy należy zapewnić oświetlenie, tak aby odpowiednio oświetlić drabinkę wejściową za burtą oraz miejsce, 
w którym inspektor wchodzi na statek. Należy trzymać w gotowości do użycia koło ratunkowe wyposażone 
w automatycznie zapalającą się lampkę, oraz w miarę potrzeby gotową do użycia rzutkę.
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11. Należy przedsięwziąć środki umożliwiające użycie drabinki wejściowej na obu burtach statku rybackiego. Inspektor 
odpowiedzialny może wskazać burtę, na której chciałby, aby została umocowana drabinka wejściowa. 

12. Mocowanie drabinki wejściowej oraz wchodzenie i schodzenie inspektora jest nadzorowane przez odpowiedniego 
oficera statku rybackiego. 

13. Jeżeli na jakimkolwiek statku elementy konstrukcyjne, takie jak listwy odbojowe, uniemożliwiają wprowadzenie 
niniejszych przepisów, należy wprowadzić specjalne rozwiązania w celu zapewnienia inspektorom możliwości 
bezpiecznego wejścia na statek i zejścia z niego.
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ZAŁĄCZNIK XXX 

PUNKTY PRZYZNAWANE ZA POWAŻNE NARUSZENIA 

Nr. Poważne naruszenie Punkty 

1 Niewypełnianie zobowiązań dotyczących rejestracji i zgłaszania połowu lub danych 
dotyczących połowu, w tym danych przekazywanych przez satelitarny system monito
rowania statków (VMS) 

(art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli w związku z art. 42 ust. 1 lit. a) oraz art. 3 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008) 

3 

2 Stosowanie zakazanych narzędzi połowowych lub narzędzi niespełniających kryteriów 
prawodawstwa UE 

(art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli w związku z art. 42 ust. 1 lit. a) oraz art. 3 
ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008) 

4 

3 Fałszowanie lub ukrywanie swojego oznakowania, oznaczeń identyfikacyjnych lub 
rejestracji 

(art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli w związku z art. 42 ust. 1 lit. a) oraz art. 3 
ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008) 

5 

4 Ukrywanie dowodów związanych z dochodzeniem, fałszowanie ich lub ich usuwanie 

(art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli w związku z art. 42 ust. 1 lit. a) oraz art. 3 
ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008) 

5 

5 Branie na pokład, dokonywanie przeładunku lub wyładunku niewymiarowych ryb 
z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa 

(art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli w związku z art. 42 ust. 1 lit. a) oraz art. 3 
ust. 1 lit. i) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008) 

5 

6 Prowadzenie działalności połowowej na obszarze regionalnej organizacji zarządzania 
rybołówstwem w sposób niezgodny ze środkami ochrony i zarządzania tej organizacji 
lub z ich naruszeniem 

(art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli w związku z art. 42 ust. 1 lit. a) oraz art. 3 
ust. 1 lit. k) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008) 

5 

7 Prowadzenie połowów bez ważnej licencji, upoważnienia lub pozwolenia wydanych 
przez państwo bandery lub odpowiednie państwo nadbrzeżne 

(art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli w związku z art. 42 ust. 1 lit. a) oraz art. 3 
ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008) 

7 

8 Prowadzenie połowów w strefie zakazu połowów, podczas sezonu zamkniętego, bez 
kwoty, po przekroczeniu kwoty lub poniżej zakazanej głębokości 

(art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli w związku z art. 42 ust. 1 lit. a) oraz art. 3 
ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008) 

6 

9 Ukierunkowane połowy stada, które podlega moratorium lub którego poławianie jest 
zakazane 

(art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli w związku z art. 42 ust. 1 lit. a) oraz art. 3 
ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008) 

7 

10 Utrudnianie pracy inspektorów rybołówstwa podczas wykonywania ich obowiązków 
związanych ze sprawdzaniem zgodności z obowiązującymi środkami ochrony 
i zarządzania lub pracy obserwatorów podczas wykonywania ich obowiązków związa
nych ze sprawdzaniem zgodności z obowiązującymi przepisami Unii 

(art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli w związku z art. 42 ust. 1 lit. a) oraz art. 3 
ust. 1 lit. h) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008) 

7
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Nr. Poważne naruszenie Punkty 

11 Dokonywanie przeładunku lub branie udziału we wspólnych operacjach połowowych ze 
statkami rybackimi, które zostały zidentyfikowane na podstawie rozporządzenia (WE) nr 
1005/2008 jako prowadzące połowy NNN, zwłaszcza ze statkami umieszczonymi 
w wykazie statków NNN prowadzonym przez Unię lub w wykazie statków NNN 
prowadzonym przez regionalną organizację zarządzania rybołówstwem, udzielanie 
wsparcia takim statkom lub zaopatrywanie ich 

(art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli w związku z art. 42 ust. 1 lit. a) oraz art. 3 
ust. 1 lit. j) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008) 

7 

12 Posługiwanie się statkiem rybackim bez przynależności państwowej, który zatem jest 
statkiem bez przynależności państwowej, zgodnie z prawem międzynarodowym 

(art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli w związku z art. 42 ust. 1 lit. a) oraz art. 3 
ust. 1 lit. l) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008) 

7
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ZAŁĄCZNIK XXXI 

WYKAZ DANYCH PRZEKAZYWANYCH NA ŻĄDANIE KOMISJI 

Na pisemne żądanie Komisji, zgodnie z art. 136 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie przekazują 
Komisji odpowiednie informacje zgodnie z poniższym modelem. Komisja może zażądać informacji na poziomie działań, 
środków, osi priorytetowych lub programów operacyjnych na mocy rozporządzenia 1198/2006 lub na poziomie 
projektów, o których mowa w art. 8 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006. 

I-A Rozporządzenie (WE) nr 1198/2006 

Państwo członkowskie 

Krótki opis działania z wykorzystaniem wymienionych niżej danych, w stosownych przypadkach 

C.C.I. (wspólny kod identyfikacyjny) programu: 

Decyzja Komisji zatwierdzająca pomoc finansową … nr … z dnia …/…/20… 

Informacje dotyczące poszczególnych działań 

Dane finansowe w EUR 

Nazwy kolumn: zob. niżej. 

(1) (2) (3) … … … … … … (11) (12) (13) 

Nazwisko, stanowisko i podpis przedstawiciela właściwego organu: 

Data: dd/mm/rrrr 

Nazwy kolumn tabeli 

(Informacje, które należy przekazać w odniesieniu do każdej operacji) 

Kolumny 1–6: Szczegóły administracyjne dotyczące operacji 

(1) Numer identyfikacyjny operacji (numer nadany przez instytucję zarządzającą po podjęciu decyzji administracyjnej 
o przyznaniu pomocy publicznej — maksymalnie 20 znaków). 

(2) Numer danych statków w rejestrze floty rybackiej Unii (CFR). 

(3) Miejsce przeprowadzania działania. 

(4) Kod NUTS III dla miejsca, w którym realizowane jest działanie. 

(5) Beneficjent (nazwa handlowa). 

(6) Płeć (mężczyzna, kobieta). 

Kolumny 7–10: Prognoza wydatków związanych z działaniem zgodnie z decyzją administracyjną o przyznaniu 
pomocy publicznej podjętą przez instytucję zarządzającą 

(7) Łączna suma kosztów uwzględnionych w decyzji o przyznaniu pomocy publicznej (EUR). 

(8) Łączna suma kosztów publicznych uwzględnionych w decyzji o przyznaniu pomocy publicznej (EUR). 

(9) Pomoc EFR przyznana na realizację działania (EUR). 

(10) Data wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy publicznej (dd/mm/rrrr). 

Kolumny 11 –13: Informacje dotyczące finansowej strony realizacji projektu — oświadczenie 
o kwalifikowalnych wydatkach i odpowiadającej im pomocy publicznej 

(11) Wydatki kwalifikowalne, poświadczone i faktycznie poniesione przez beneficjentów (EUR). 

(12) Wkład krajowy (EUR): pomoc wypłacona beneficjentom przez państwo członkowskie łącznie z dotacjami i inną 
pomocą publiczną na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym, mieszcząca się w granicach określonych 
w programie operacyjnym. 

(13) Pomoc EFR wypłacona na rzecz beneficjentów (EUR).
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I-B Rozporządzenie (WE) nr 861/2006 

Państwo członkowskie 

Decyzja Komisji nr 20xx/xxx/UE z dnia …/…/20… zatwierdzająca wkład finansowy na rzecz państw członkowskich: 

Numer referencyjny projektu objętego daną decyzją w sprawie finansowania: 

Informacja na temat projektów (każdy projekt na oddzielnym arkuszu) 

Nazwy kolumn: zob. niżej. 

(1) (2) (3) (4). (5). (6) (7) 

Nazwisko, stanowisko i podpis przedstawiciela właściwego organu: 

Data: dd/mm/rrrr 

Nazwy kolumn tabeli 

(Informacje, które należy przekazać w odniesieniu do każdego projektu) 

Kolumny 1–3: szczegóły administracyjne dotyczące projektu 

(1) Nr referencyjny projektu objętego finansowaniem Komisji 

(2) Odpowiedni załącznik do decyzji 

(3) Krótki opis projektu (maksymalnie 50 znaków) 

Kolumny 4 –6: Wydatki kwalifikowalne w ramach danego projektu zgodnie z decyzją w sprawie finansowania 

(4) Łączne planowane wydatki na projekt (EUR, bez VAT) 

(5) Łączne wydatki kwalifikowalne na projekt (EUR, bez VAT) 

(6) Maksymalny wkład przyznany dla projektu (EUR, bez VAT) 

Kolumna 7: Informacje dotyczące finansowej strony realizacji projektu — oświadczenie o płatnościach już 
wypłaconych w ramach projektu 

(7) Wysokość każdej wypłaconej przez Komisję państwu członkowskiemu płatności na rzecz danego projektu (EUR, 
bez VAT).
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ZAŁĄCZNIK XXXII 

DODATKOWE DANE DLA CELÓW SYSTEMU ZATWIERDZANIA 

Element danych Kod Treść Obligatoryjnie C 
Fakultatywnie O 

1. Elementy wymierne BUS Elementy wymierne określające zatwierdzenia 
wykonywane w ramach systemu zatwierdzania 

2. Nr identyfikacyjny 
elementu wymiernego 

BR Niepowtarzalny kod dla każdego rodzaju spraw
dzenia, zatwierdzenia, kontroli, itd. 

C 

3. Zestaw danych pierwo
tnych 

D1 Określa, który zestaw danych jest aktualnie 
zatwierdzany 

C 

4. Zestaw danych wtór
nych 

D2 Określa zestaw(y) danych, razem z którym(i) jest 
zatwierdzany zestaw danych pierwotnych 

C 

5. Odesłanie do prawo
dawstwa UE 

LE Odesłanie do mających zastosowanie rozporządzeń 
i artykułów 

C 

6. Wymogi prawne RQ Krótki opis wymogu prawnego C 

7. Charakterystyka 
zatwierdzenia 

VS Szczegółowa charakterystyka zatwierdzanych danych C 

8. Niespójności wykryte 
w zatwierdzaniu 

INC Niespójności wykryte w wyniku procedury zatwier
dzania 

9. Nr zapisu niespójności RN Niepowtarzalny numer lub numer rejestru identyfi
kującego niespójność 

C 

10. Nr identyfikacyjny 
elementu wymiernego 

BR Niepowtarzalny kod dla każdego rodzaju zatwier
dzenia, kontroli, itd. 

C 

11. Nr zapisu zatwierdza
nego rejestru 

RV Niepowtarzalny numer identyfikacyjny lub numer 
zapisu zatwierdzanego rejestru z zestawu danych 
pierwotnych 

C 

12. Rodzaj niespójności IY Rodzaj wykrytej niespójności C 

13. Wielkość niespójności IV Wielkość/rozbieżność/rozmiary wykrytej niespój
ności (jeśli istotne) 

CIF 

14. Wielkość pierwotna OR Wielkość przed wprowadzeniem poprawek C 

15. Działania następcze FU Wyjaśnienie powodu niespójności danych i działania 
następcze 

O 

16. Wynik działań następ
czych 

FR Wielkość poprawiona dla danej niespójności CIF 

17. Zakończenie działań 
następczych 

FX Informacja czy działania następcze zostały zakoń
czone czy są w toku 

CIF 

18. Data zakończenia 
działań następczych 

FD Dzień, w którym problem został ostatecznie 
rozwiązany, lub kiedy poznano wynik postępowania 
w sprawie naruszenia 

CIF 

19. Postępowanie w sprawie 
naruszenia 

IP Odesłanie do postępowania w sprawie naruszenia 
lub działań prawnych podjętych przez organy, tam 
gdzie stosowne 

CIF 

20. Informacja dotycząca 
zatwierdzenia 

VAL Informacja dotycząca zatwierdzenia poszczególnych 
elementów i elementów wymiernych. Ma zastoso
wanie w uzupełnieniu zatwierdzanego elementu. 

21. Data zatwierdzenia VD Data zatwierdzenia C 

22. Nr referencyjny niespój
ności 

RI Niepowtarzalny numer lub numer rejestru identyfi
kującego niespójność 

CIF
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Element danych Kod Treść Obligatoryjnie C 
Fakultatywnie O 

23. Dane VMS VMS Dane dotyczące pozycji geograficznej pochodzące 
z systemu monitorowania statków (VMS) 

24. Państwo rejestracji FS Państwo bandery, w którym statek jest zarejestro
wany. Kod państwa ISO alfa-3 

C 

25. Numer statku 
w rejestrze floty rybac
kiej Wspólnoty (CFR) 

IR W formacie AAAXXXXXXXXX, gdzie A jest wielką 
literą, która oznacza kraj pierwszej rejestracji w UE, 
a X stanowi literę lub cyfrę 

C 

26. Międzynarodowy 
radiowy sygnał wywo 
ławczy 

RC Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy, jeżeli 
CFR jest nieaktualny lub nie istnieje 

CIF 

27. Nazwa statku NA Nazwa statku O 

28. Nr rejsu TN Numer porządkowy rejsu połowowego C 

29. Nr zapisu RN Niepowtarzalny numer porządkowy jakim opat
rzony jest każdy zapis 

C 

30. Data i godzina DT Data i godzina przekazu C 

31. Poddeklaracja pozycji 
geograficznej 

POS Pozycja geograficzna w chwili odrzutu (zob. szcze
gółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów 
POS) 

C 

32. Prędkość SP Prędkość statku w węzłach (nn,n) C 

33. Kurs CO Kurs statku w stopniach (0-360) C 

34. Data i godzina otrzy
mania przez organ 

DR Data i godzina rejestracji przez organ C 

35. Zapis ręczny MA Określa, czy dane otrzymano drogą elektroniczną 
czy wprowadzono ręcznie (Tak/Nie) 

C 

36. Data i godzina ręcznego 
wprowadzenia danych 

DM Data i godzina ręcznego wprowadzenia danych do 
bazy danych, jeżeli zostały wprowadzone ręcznie 

CIF
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ZAŁĄCZNIK XXXIII 

INFORMACJE WYMIENIONE NA PUBLICZNYCH PODSTRONACH PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH STRON 
INTERNETOWYCH 

1. Organy odpowiedzialne za wydawanie licencji połowowych i upoważnień do połowów (art. 115 lit. a) rozporządzenia 
w sprawie kontroli): 

a) nazwa organu; 

b) pełen adres pocztowy; 

c) ulica i numer domu (jeżeli inne niż adres pocztowy); 

d) numer telefonu 

e) numer faksu; 

f) adres poczty elektronicznej; 

g) adres internetowy URL. 

2. Wykaz portów wyznaczonych dla celów przeładunku (art. 115 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli) zawierający: 

a) nazwę portu; 

b) kod portu w systemie UN/LOCODE; 

c) współrzędne określające położenie portu; 

d) godziny pracy; 

e) adres lub opis miejsc przeładunku. 

3. Wykaz portów wyznaczonych w planie wieloletnim (art. 115 lit. c) rozporządzenia w sprawie kontroli) zawierający: 

a) nazwę portu; 

b) kod portu w systemie UN/LOCODE; 

c) współrzędne określające położenie portu; 

d) godziny pracy; 

e) adres lub opis miejsc wyładunku lub przeładunku; 

f) związane z nimi warunki zapisywania i zgłaszania ilości w odniesieniu do każdego wyładunku gatunków objętych 
planem wieloletnim. 

4. Doraźne zamykanie łowisk przez państwa członkowskie (art. 115 lit. d) rozporządzenia w sprawie kontroli): 

a) odesłanie do krajowej podstawy prawnej dla decyzji ustanawiającej doraźne zamknięcie; 

b) wykaz współrzędnych określających zarys obszaru zamknięcia; 

c) data i godzina rozpoczęcia; 

d) data i godzina zakończenia; 

e) warunki regulujące połowy w tym obszarze podczas zamknięcia; 

f) mapa określająca granice zamkniętego obszaru.
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5. Szczegółowe informacje dotyczące punktu kontaktowego do przekazywania lub przedstawiania dzienników połowo
wych, uprzednich powiadomień, deklaracji przeładunkowych, deklaracji wyładunkowych, dokumentów sprzedaży, 
deklaracji przejęcia i dokumentów przewozowych (art. 115 lit. e) rozporządzenia w sprawie kontroli): 

a) nazwa punktu kontaktowego; 

b) pełen adres pocztowy; 

c) ulica i numer domu; 

d) numer telefonu 

e) numer faksu; 

f) adres poczty elektronicznej; 

g) adres internetowy URL (tam gdzie stosowne). 

6. Doraźne zamykanie łowisk przez Komisję (art. 115 lit. f) rozporządzenia w sprawie kontroli): 

a) wykaz współrzędnych określających zarys obszaru zamknięcia na wodach danego państwa członkowskiego; 

b) data i godzina rozpoczęcia; 

c) data i godzina zakończenia; 

d) warunki regulujące połowy w tym obszarze podczas zamknięcia; 

e) mapa określająca granice zamkniętego obszaru. 

7. Decyzja o zamknięciu łowiska (art. 115 lit. g) rozporządzenia w sprawie kontroli): 

a) krajowa podstawa prawna; 

b) stado lub grupa stad objętych kwotą uznaną za wyczerpaną, lub w odniesieniu do których zrealizowano maksy
malny dopuszczalny nakład połowowy; 

c) kod obszaru połowowego; 

d) data rozpoczęcia; 

e) łowisko lub rodzaj narzędzia połowowego (tam gdzie stosowne).
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ZAŁĄCZNIK XXXIV 

STANDARDOWY FORMULARZ SŁUŻĄCY DO WYMIANY INFORMACJI W ODPOWIEDZI NA WNIOSEK, 
ZGODNIE Z ART. 158 NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA
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ZAŁĄCZNIK XXXV 

STANDARDOWY FORMULARZ WNIOSKU O POWIADOMIENIE ADMINISTRACYJNE ZGODNIE Z ART. 161 
UST. 2 NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA
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ZAŁĄCZNIK XXXVI 

STANDARDOWY FORMULARZ ODPOWIEDZI NA WNIOSEK O POWIADOMIENIE ADMINISTRACYJNE 
ZGODNIE Z ART. 161 UST. 3 NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA
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ZAŁĄCZNIK XXXVII 

WYKAZ NIEZBĘDNEGO MINIMUM INFORMACJI, NA PODSTAWIE KTÓRYCH SPORZĄDZA SIĘ 
PIĘCIOLETNIE SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE 

KONTROLI 

1. ZASADY OGÓLNE 

STRESZCZENIE 

Artykuły 5–7 rozporządzenia w sprawie kontroli 

2. OGÓLNE WARUNKI DOSTĘPU DO WÓD I ZASOBÓW 

STRESZCZENIE 

2.1. Artykuł 6 rozporządzenia w sprawie kontroli 

LICENCJE POŁOWOWE: 

— liczba wydanych licencji połowowych 

— liczba tymczasowo zawieszonych licencji połowowych 

— liczba cofniętych na stałe licencji połowowych 

— liczba stwierdzonych naruszeń licencji połowowych 

2.2. Artykuł 7 rozporządzenia w sprawie kontroli 

UPOWAŻNIENIE DO POŁOWÓW: 

— szczególne krajowe systemy zgłoszone Komisji 

— liczba wydanych upoważnień do połowów 

— liczba zawieszonych upoważnień do połowów 

— liczba cofniętych na stałe upoważnień do połowów 

— liczba stwierdzonych naruszeń upoważnień do połowów 

2.3. Artykuł 8 rozporządzenia w sprawie kontroli 

OZNAKOWANIE NARZĘDZI POŁOWOWYCH: 

— liczba stwierdzonych naruszeń 

2.4. Artykuł 9 rozporządzenia w sprawie kontroli 

SYSTEMY MONITOROWANIA STATKÓW RYBACKICH 

— liczba statków rybackich o długości całkowitej >12 oraz <15 metrów, na których zainstalowano sprawny VMS 

— liczba statków rybackich o długości całkowitej 15 metrów i więcej, na których zainstalowano sprawny VMS 

— liczba pomocniczych statków rybackich, na których zainstalowano sprawny VMS 

— liczba statków rybackich o długości całkowitej mniejszej niż 15 metrów zwolnionych z obowiązku stosowania 
VMS 

— liczba stwierdzonych naruszeń VMS dotyczących statków rybackich UE 

— szczegółowe informacje dotyczące organu odpowiedzialnego za FMC 

2.5. Artykuł 10 rozporządzenia w sprawie kontroli 

SYSTEM AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI (AIS) 

— liczba statków rybackich, na których zainstalowano AIS 

— liczba ośrodków FMC zdolnych do obsługi AIS
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2.6. Artykuł 11 rozporządzenia w sprawie kontroli 

SYSTEMY WYKRYWANIA STATKÓW (VDS) 

— liczba ośrodków FMC zdolnych do obsługi VDS 

2.7. Artykuł 13 rozporządzenia w sprawie kontroli 

NOWE TECHNOLOGIE 

— wdrożone projekty pilotażowe 

3. KONTROLA POŁOWÓW 

STRESZCZENIE 

KONTROLA WYKORZYSTYWANIA UPRAWNIEŃ DO POŁOWÓW 

3.1. Artykuły 14, 15 i 16 rozporządzenia w sprawie kontroli 

UZUPEŁNIANIE I PRZEDKŁADANIE DZIENNIKÓW POŁOWOWYCH I DEKLARACJI WYŁADUNKO
WYCH 

— liczba statków rybackich stosujących elektroniczny dziennik połowowy 

— liczba statków rybackich stosujących dziennik połowowy w formacie papierowym 

— liczba statków rybackich o długości mniejszej niż 10 metrów stosujących dziennik połowowy w formacie 
papierowym 

— liczba stwierdzonych naruszeń dzienników połowowych i deklaracji wyładunkowych 

3.2. Artykuły 16 i 25 rozporządzenia w sprawie kontroli 

STATKI RYBACKIE NIEOBJĘTE WYMOGIEM PROWADZENIA DZIENNIKA POŁOWOWEGO STATKU 
I PRZEDSTAWIANIA DEKLARACJI WYŁADUNKOWEJ 

— liczba statków rybackich objętych planami kontroli wyrywkowej 

— liczba statków rybackich objętych monitorowaniem za pomocą dokumentów sprzedaży 

— liczba stwierdzonych naruszeń 

3.3. Artykuł 17 rozporządzenia w sprawie kontroli 

UPRZEDNIE POWIADOMIENIE 

— liczba przekazów dotyczących uprzedniego powiadomienia otrzymanych przez FMC 

— liczba stwierdzonych naruszeń 

3.4. Artykuł 18 rozporządzenia w sprawie kontroli 

UPRZEDNIE POWIADOMIENIE O WYŁADUNKU W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM 

— liczba przekazów dotyczących uprzedniego powiadomienia otrzymanych przez FMC w państwie nadbrzeżnym 

— liczba stwierdzonych naruszeń 

3.5. Artykuł 20 rozporządzenia w sprawie kontroli 

OPERACJE PRZEŁADUNKOWE W PORTACH LUB MIEJSCACH 

— Liczba przeładunków zatwierdzonych przez państwo członkowskie 

— liczba stwierdzonych naruszeń 

3.6. Artykuły 21 i 22 rozporządzenia w sprawie kontroli 

OPERACJE PRZEŁADUNKOWE W PORTACH LUB MIEJSCACH 

— liczba statków rybackich zwolnionych z wymogu 

3.7. Artykuł 26 rozporządzenia w sprawie kontroli 

MONITOROWANIE NAKŁADU POŁOWOWEGO 

— liczba stwierdzonych naruszeń w sprawozdaniach dotyczących nakładu połowowego 

— liczba statków wyłączonych z systemu zarządzania nakładem połowowym, w podziale na obszary 

— liczba stwierdzonych naruszeń dotyczących niezgłoszonych narzędzi
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3.8. Artykuły 33 i 34 rozporządzenia w sprawie kontroli 

ZAPIS POŁOWÓW I NAKŁADU POŁOWOWEGO 

— wykonywanie art. 33 rozporządzenia w sprawie kontroli 

— szczegółowe informacje na temat powiadomień o zamknięciu łowisk publikowanych każdego roku 

3.9. Artykuł 35 rozporządzenia w sprawie kontroli 

ZAMKNIĘCIE ŁOWISK 

— wykonywanie art. 35 rozporządzenia w sprawie kontroli 

4. KONTROLA ZARZĄDZANIA FLOTĄ 

4.1. Artykuł 38 rozporządzenia w sprawie kontroli 

ZDOLNOŚĆ POŁOWOWA 

— zgodność z art. 38 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli 

— liczba kontroli mocy silnika przeprowadzonych zgodnie z przepisami art. 41 

— liczba stwierdzonych naruszeń 

4.2. Artykuł 42 rozporządzenia w sprawie kontroli 

PRZEŁADUNEK W PORCIE 

— liczba zatwierdzonych przeładunków gatunków pelagicznych 

4.3. Artykuł 43 rozporządzenia w sprawie kontroli 

WYZNACZONE PORTY 

— liczba stwierdzonych naruszeń 

4.4. Artykuł 44 rozporządzenia w sprawie kontroli 

ODDZIELNE SZTAUOWANIE POŁOWÓW GATUNKÓW DENNYCH OBJĘTYCH PLANAMI WIELOLET
NIMI 

— liczba stwierdzonych naruszeń 

4.5. Artykuł 46 rozporządzenia w sprawie kontroli 

KRAJOWE PROGRAMY DZIAŁAŃ W ZAKRESIE KONTROLI 

— szczegółowe informacje na temat programów opracowanych przez państwa członkowskie 

— liczba stwierdzonych naruszeń 

5. KONTROLA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH 

STRESZCZENIE 

5.1. Artykuł 47 rozporządzenia w sprawie kontroli 

— liczba stwierdzonych naruszeń dotyczących sztauowania narzędzi 

5.2. Artykuł 48 rozporządzenia w sprawie kontroli 

ODZYSKIWANIE UTRACONYCH NARZĘDZI 

— liczba stwierdzonych naruszeń 

5.3. Artykuł 49 rozporządzenia w sprawie kontroli 

SKŁAD POŁOWU 

— liczba stwierdzonych naruszeń 

6. KONTROLA OBSZARÓW OGRANICZONYCH POLOWÓW 

STRESZCZENIE 

6.1 Artykuł 50 rozporządzenia w sprawie kontroli 

— liczba naruszeń stwierdzonych na statkach UE i państw trzecich
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7. DORAŹNE ZAMYKANIE ŁOWISK 

STRESZCZENIE 

7.1. Artykuł 53 rozporządzenia w sprawie kontroli 

— szczegółowe informacje dotyczące zainicjowanych doraźnych zamknięć 

— liczba stwierdzonych naruszeń 

8. KONTROLA POŁOWÓW REKREACYJNYCH 

STRESZCZENIE 

8.1. Artykuł 55 rozporządzenia w sprawie kontroli 

— liczba stwierdzonych naruszeń dotyczących nielegalnego wprowadzania do obrotu 

9. KONTROLA WPROWADZANIA DO OBROTU 

STRESZCZENIE 

9.1. Artykuł 56 rozporządzenia w sprawie kontroli 

ZASADY DOTYCZĄCE KONTROLI WPROWADZANIA DO OBROTU 

— szczegółowe informacje na temat stanu wdrożenia 

9.2. Artykuł 57 rozporządzenia w sprawie kontroli 

WSPÓLNE NORMY HANDLOWE 

— liczba stwierdzonych naruszeń 

9.3. Artykuł 58 rozporządzenia w sprawie kontroli 

IDENTYFIKOWALNOŚĆ 

— stan wdrożenia 

— liczba stwierdzonych naruszeń 

9.4. Artykuł 59 rozporządzenia w sprawie kontroli 

PIERWSZA SPRZEDAŻ 

— liczba zarejestrowanych nabywców, zarejestrowanych aukcji lub innych podmiotów lub osób odpowiedzial
nych za pierwsze wprowadzenie do obrotu produktów rybołówstwa 

— liczba stwierdzonych naruszeń 

9.5. Artykuł 60 rozporządzenia w sprawie kontroli 

WAŻENIE 

— liczba planów kontroli wyrywkowej dotyczącej ważenia przy wyładunku 

— liczba statków rybackich, którym wydano pozwolenie na ważenie na morzu 

— liczba stwierdzonych naruszeń 

9.6. Artykuł 61 rozporządzenia w sprawie kontroli 

WAŻENIE PO PRZEWIEZIENIU 

— liczba planów kontroli dotyczących ważenia po przewiezieniu 

— liczba wspólnych planów kontroli opracowanych wspólnie z innymi państwami członkowskimi dotyczących 
ważenia po przewiezieniu 

— liczba stwierdzonych naruszeń 

9.7. Artykuł 62 rozporządzenia w sprawie kontroli 

UZUPEŁNIANIE I PRZEDKŁADANIE DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY 

— liczba przedłożonych elektronicznych dokumentów sprzedaży, o których mowa powyżej 

— liczba przyznanych zwolnień od wymogów dotyczących dokumentów sprzedaży 

— liczba stwierdzonych naruszeń
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9.8. Artykuł 66 rozporządzenia w sprawie kontroli 

DEKLARACJE PRZEJĘCIA 

— liczba stwierdzonych naruszeń 

9.9. Artykuł 68 rozporządzenia w sprawie kontroli 

UZUPEŁNIANIE I PRZEDKŁADANIE DOKUMENTÓW PRZEWOZOWYCH 

— stan wdrożenia 

— liczba stwierdzonych naruszeń 

10. ORGANIZACJE PRODUCENTÓW ORAZ CENA I INTERWENCJA 

STRESZCZENIE 

10.1. Artykuł 69 rozporządzenia w sprawie kontroli 

MONITOROWANIE ORGANIZACJI PRODUCENTÓW 

— liczba przeprowadzonych kontroli 

— liczba stwierdzonych naruszeń dotyczących rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 

10.2. Artykuł 70 rozporządzenia w sprawie kontroli 

MONITOROWANIE UZGODNIEŃ W ZAKRESIE CEN I INTERWENCJI 

— liczba przeprowadzonych kontroli dotyczących cen i interwencji 

— liczba stwierdzonych naruszeń 

11. NADZÓR 

STRESZCZENIE 

11.1. Artykuł 71 rozporządzenia w sprawie kontroli 

OBSERWACJE I WYKRYWANIE NA MORZU 

— liczba sporządzonych sprawozdań 

— liczba otrzymanych sprawozdań 

— liczba stwierdzonych naruszeń 

11.2. Artykuł 73 rozporządzenia w sprawie kontroli 

OBSERWATORZY KONTROLI 

— liczba wdrożonych programów obecności obserwatorów kontroli 

— liczba wdrożonych programów obecności obserwatorów kontroli 

— liczba zgłoszonych naruszeń 

12. INSPEKCJA I EGZEKWOWANIE 

STRESZCZENIE 

12.1. Artykuły 74 i 76 rozporządzenia w sprawie kontroli 

PRZEPROWADZANIE INSPEKCJI 

— liczba inspektorów rybołówstwa zatrudnionych w pełnym/niepełnym wymiarze godzin 

— odsetek czasu pracy jaki inspektorzy rybołówstwa zatrudnieni w pełnym/niepełnym wymiarze godzin przezna
czają na przeprowadzanie kontroli i inspekcji rybołówstwa 

— liczba inspekcji z podziałem na rodzaj przeprowadzonych przez inspektorów rybołówstwa zatrudnionych 
w pełnym/niepełnym wymiarze godzin 

— liczba naruszeń stwierdzonych przez inspektorów rybołówstwa zatrudnionych w pełnym/niepełnym wymiarze 
godzin
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12.2. ZASOBY PRZEZNACZONE DLA CELÓW INSPEKCJI: STATKI 

— liczba współfinansowanych przez UE wyspecjalizowanych statków inspekcyjnych oraz łączna liczba dni patro
lowania na morzu w roku 

— liczba współfinansowanych nie przez UE wyspecjalizowanych statków inspekcyjnych oraz łączna liczba dni 
patrolowania na morzu w roku 

— odsetek łącznej liczby godzin operacyjnych poświęconych na kontrolę rybołówstwa przez współfinansowane 
przez UE wyspecjalizowane statki inspekcyjne 

— odsetek łącznej liczby godzin operacyjnych poświęconych na kontrolę rybołówstwa przez współfinansowane 
nie przez UE wyspecjalizowane statki inspekcyjne 

— odsetek łącznej liczby godzin operacyjnych poświęconych na kontrolę rybołówstwa przez wszystkie wyspe
cjalizowane statki inspekcyjne 

— odsetek całkowitego czasu pracy poświęconego na kontrolę rybołówstwa przez współfinansowane przez UE 
wyspecjalizowane statki inspekcyjne 

— liczba niewyspecjalizowanych statków inspekcyjnych oraz łączna liczba dni patrolowania na morzu w roku 

— odsetek czasu poświęconego na kontrolę rybołówstwa 

— łączna liczba dni spędzonych na morzu przez wszystkie statki 

12.3. DZIAŁANIA W ZAKRESIE INSPEKCJI: NA MORZU 

— liczba przeprowadzonych na morzu inspekcji na wszystkich statkach rybackich każdego z państw członkow
skich 

— liczba stwierdzonych przez państwo członkowskie naruszeń na morzu 

— liczba inspekcji na morzu przeprowadzonych na statkach rybackich państwa trzeciego (wskazać państwo 
trzecie) 

— liczba naruszeń stwierdzonych na pomocniczych statkach rybackich 

12.4. ZASOBY PRZEZNACZONE DLA CELÓW INSPEKCJI: NADZORUJĄCY STATEK POWIETRZNY 

— liczba nadzorujących statków powietrznych wykorzystywanych do kontroli rybołówstwa oraz łączna liczba 
godzin poświęconych na kontrole rybołówstwa i nadzór 

— odsetek godzin operacyjnych poświęconych na kontrolę rybołówstwa i nadzór 

— liczba stwierdzonych naruszeń 

12.5. DZIAŁANIA NASTĘPCZE PODJĘTE W WYNIKU INSPEKCJI I STWIERDZONYCH NARUSZEŃ 

— liczba danych ze sprawozdań z nadzoru wprowadzonych do bazy danych kontroli i nadzoru rybołówstwa 

— liczba danych ze sprawozdań z inspekcji wprowadzonych do bazy danych kontroli i nadzoru rybołówstwa 

— liczba przypadków, w których przyznano punkty karne 

— liczba postępowań przeniesionych do innego państwa członkowskiego 

— liczba naruszeń stwierdzonych przez inspektorów Wspólnoty na obszarze podlegającym jurysdykcji państwa 
członkowskiego 

12.6. Artykuł 75 rozporządzenia w sprawie kontroli 

OBOWIĄZKI OPERATORA 

— liczba stwierdzonych naruszeń 

12.7. Artykuł 79 

INSPEKTORZY UNIJNI 

— liczba wspólnych planów rozmieszczenia (JDP) na obszarze podlegającym jurysdykcji państw członkowskich 

— liczba naruszeń stwierdzonych w zakresie JDP 

12.8. Artykuły 80, 81, 82, 83, 84 rozporządzenia w sprawie kontroli 

INSPEKCJE STATKÓW RYBACKICH POZA WODAMI PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO PRZEPROWA
DZAJĄCEGO INSPEKCJĘ 

— liczba inspekcji 

— liczba stwierdzonych naruszeń
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12.9. Artykuły 85 i 86 rozporządzenia w sprawie kontroli 

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NARUSZEŃ STWIERDZONYCH W TRAKCIE INSPEKCJI 

— liczba inspekcji 

— liczba stwierdzonych naruszeń 

— liczba postępowań przeniesionych do państwa bandery 

— liczba inspekcji przeprowadzonych przez unijnych inspektorów 

13. EGZEKWOWANIE PRZEPISÓW 

STRESZCZENIE 

Artykuły 89, 90, 91 rozporządzenia w sprawie kontroli 

ŚRODKI ZAPEWNIAJĄCE PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW 

— stan wdrożenia 

13.1. Artykuł 92 rozporządzenia w sprawie kontroli 

SYSTEM PUNKTÓW KARNYCH 

— liczba stwierdzonych poważnych naruszeń 

— liczba przypadków, w których przyznano punkty posiadaczowi licencji 

— stan wdrożenia systemu punktów karnych przyznawanych kapitanom statków rybackich 

13.2. Artykuł 93 rozporządzenia w sprawie kontroli 

KRAJOWE REJESTRY NARUSZEŃ 

— stan wdrożenia 

14. PROGRAMY KONTROLI 

14.1. Artykuł 94 rozporządzenia w sprawie kontroli 

WSPÓLNE PROGRAMY KONTROLI 

— liczba wdrożonych wspólnych programów kontroli 

14.2. Artykuł 95 rozporządzenia w sprawie kontroli 

SZCZEGÓŁOWE PROGRAMY KONTROLI I INSPEKCJI 

— liczba wdrożonych szczegółowych programów kontroli i inspekcji 

15. DANE I INFORMACJE 

ANALIZA I AUDYT DANYCH 

15.1. Artykuły 109–116 rozporządzenia w sprawie kontroli 

— streszczenie informacji na temat stanu wdrożenia 

16. WDROŻENIE 

16.1. Artykuły 117 i 118 rozporządzenia w sprawie kontroli 

ADMINISTRACJA I WSPÓŁPRACA
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