INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów
morskich oraz szczegółowych warunków wykonywanie rybołówstwa komercyjnego

W związku z przekazanym do konsultacji publicznych przedmiotowym projektem należy zważyć, co
następuje:
1. Projektowane przepisy wprowadzają zmianę w długości okresu ochronnego dla dorsza.
Dotychczasowe brzmienie § 3 pkt. 6 lit. a), ustalające okres ten na od 15 lutego do dnia 31
marca na podobszarach 22–24 Morza Bałtyckiego, proponuje się zmienić w taki sposób, aby
okres ten liczony był od 1 lutego do 31 marca. W praktyce chodzi o zwiększenie środków
ochrony na obszarze zachodniego Bałtyku. [rys. 1]

Rys.1. Podobszary Morza Bałtyckiego
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2. W drugim punkcie nowelizacja przewiduje wykreślenie w § 16 ustępu 3., który brzmi:
Ukierunkowane połowy dorszy w okresach, o których mowa w § 3 pkt 6, prowadzi się nie
dłużej niż przez 5 dni w danym miesiącu okresu ochronnego przy użyciu statków rybackich
o długości całkowitej poniżej 12 m.
Proponowane odejście od powyższego przepisu wykonawczego uzasadnienie jest
tym, że jest on daleko bardziej restrykcyjny niż normy prawa Unii Europejskiej. W świetle
rozporządzenia Rady (UE) 2017/1970 z dnia 27 października 2017 r. na podobszarach 22-24
Morza Bałtyckiego w wymienionym okresie obowiązuje zakaz połowu dorsza.
Rozporządzenie przewiduje jednak, ze zakaz ten nie ma zastosowania do statków rybackich
o długości poniżej 12 metrów, które prowadza połowy na obszarach o głębokości mniejszej
niż 20 metrów. Dotychczasowe przepisy przewidują, że ukierunkowane połowy dorszy mogą
być prowadzone nie dłużej niż przez 5 dni w danym miesiącu okresu ochronnego (dla statków
rybackich do 12 metrów długości). W tym przedmiocie przepisy krajowe są zatem dużo
bardziej restrykcyjne niż prawo unijne.
Projektowana zmiana pozwoli na zwiększenie dochodów z tytuł połowu
przybrzeżnego, którym trudnią się głównie mali i średni przedsiębiorcy. To niewątpliwe dobra
wiadomość zarówno dla rybaków, jak i konsumentów, którzy mają szanse uzyskać niższą
cenę za detalicznie sprzedawanego świeżego dorsza bałtyckiego.
W związku z powyższym Instytut Gospodarki Rolnej pozytywnie ocenia przedłożony projekt
rozporządzenia.
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