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Od polskiego Wydawcy

Wychodz¹c naprzeciw zapotrzebowaniu oddajemy do r¹k wszystkich zainteresowanych t³umaczenie
na jêzyk polski Kodeksu Odpowiedzialnego Rybo³ówstwa, opracowanego i wydanego w trzech wer-
sjach jêzykowych: angielskiej, francuskiej i hiszpañskiej przez FAO w Rzymie, w 1995 roku.

Chcemy t¹ drog¹, ³ami¹c barierê jêzykow¹, przyczyniæ siê do szerszego rozpropagowania w Polsce
przyjêtych na forum miêdzynarodowym zasad postêpowania w rybo³ówstwie, tak by zas³ugiwa³o ono
na miano �odpowiedzialnego�. Odpowiedzialno�æ wyra¿aj¹ca siê naszym stosunkiem do �rodowiska
naturalnego, potrzeb obecnych, ale równie¿ i przysz³ych pokoleñ, interesów tych dla których rybo³ów-
stwo jest �ród³em utrzymania oraz tych dla których ¿ywe zasoby wód s¹ �ród³em zdrowego po¿ywienia.

Kodeks opiera siê na zasadzie dobrowolno�ci jego stosowania, zarówno przez stanowi¹cych prawo i
egzekwuj¹cych je, jak i u¿ytkowników zasobów rybnych. Nie pomniejsza to jego roli jako drogowska-
zu oddzia³ywuj¹cego na sferê �wiadomo�ci, promuj¹cego zrozumienie i �wiadome podporz¹dkowanie
siê przyjêtym normom postêpowania.

Trzeba podkre�liæ to, ¿e wiêkszo�æ artyku³ów Kodeksu skierowana jest do pañstw, jako organizatorów
dzia³añ kreuj¹cych odpowiedzialne rybo³ówstwo, jak równie¿ to, i¿ dzia³ania te odnosz¹ siê nie tylko
do operacji po³owowych, ale i do akwakultury, zagospodarowania po³owu - przetwórstwa i handlu,
oraz badañ naukowych, traktuj¹c je kompleksowo i wspó³zale¿nie.

I na zakoñczenie uwaga - w za³¹czniku 1, omawiaj¹cym okoliczno�ci opracowania Kodeksu, odwo³ano
siê do pierwotnej numeracji artyku³ów (w ilo�ci 11), gdy tymczasem w wersji ostatecznej Kodeksu,
ujêtej w publikacji FAO, dodano nowy Artyku³ 5, co zmieni³o numeracjê artyku³ów powiêkszaj¹c ich
liczbê do 12. Ten brak zgodno�ci tre�ci za³¹cznika z samym Kodeksem mo¿e budziæ w¹tpliwo�ci u
uwa¿nego czytelnika, jednak dla zachowania wierno�ci t³umaczenia postanowiono nie zmieniaæ tego
stanu rzeczy.

Stowarzyszenie Rozwoju Rybo³ówstwa
Gdynia, dnia 30.12.1996 roku
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PRZEDMOWA

Od staro¿ytno�ci, po³owy by³y dla ludzko�ci g³ównym sposobem zdobywania ¿yw-
no�ci, dostarcza³y zatrudnienia i korzy�ci ekonomicznych zaanga¿owanym w tê dzia³alno�æ.
Bogactwo ¿ywych zasobów wód uwa¿ane by³o za nieograniczony dar natury. Jednak¿e, wraz
ze wzrostem wiedzy i dynamicznym rozwojem rybo³ówstwa po drugiej wojnie �wiatowej,
mit ten gas³ wobec u�wiadomienia sobie, ¿e ¿ywe zasoby wód, chocia¿ odnawialne, jednak
nie s¹ nieograniczone i potrzebuj¹ w³a�ciwego zarz¹dzania, je�li ich udzia³ w tworzeniu
dobrobytu rosn¹cej ludno�ci �wiata, w aspekcie ¿ywieniowym, ekonomicznym i socjalnym,
ma byæ zachowany.

Szerokie wprowadzenie w po³owie lat siedemdziesi¹tych wy³¹cznych stref ekono-
micznych (EEZs) i przyjêcie w 1982 roku, po d³ugich naradach, Konwencji Prawa Morza
Narodów Zjednoczonych, stworzy³o nowe ramy dla lepszego zarz¹dzania zasobami morski-
mi. Nowy ustrój prawny w odniesieniu do oceanu da³ pañstwom nadbrze¿nym prawa i obo-
wi¹zki w zarz¹dzaniu i u¿ytkowaniu zasobów przydatnych dla rybo³ówstwa wewn¹trz ich
wy³¹cznych stref ekonomicznych, z których korzysta oko³o 90% �wiatowego rybo³ówstwa
morskiego. Takie rozszerzenie krajowej jurysdykcji by³o krokiem koniecznym, chocia¿ nie-
wystarczaj¹cym, w kierunku skutecznego zarz¹dzania i trwale zrównowa¿onego rozwoju
rybo³ówstwa. Wiele pañstw nadbrze¿nych w dalszym ci¹gu musia³o przeciwstawiaæ siê po-
wa¿nym wyzwaniom, takim jak brak do�wiadczenia oraz �rodków finansowych i fizycz-
nych, których poszukiwa³y, a¿eby wyci¹gn¹æ wiêcej korzy�ci z rybo³ówstwa wewn¹trz ich
ekonomicznych stref wy³¹cznych.

W ostatnich latach, �wiatowe rybo³ówstwo sta³o siê sterowanym rynkowo, dyna-
micznie rozwijaj¹cym siê sektorem przemys³u spo¿ywczego i w zwi¹zku z tym pañstwa
nadbrze¿ne podejmowa³y wysi³ki aby czerpaæ korzy�ci z nowych dla nich mo¿liwo�ci przez
inwestowanie w nowoczesn¹ flotê po³owow¹ i zak³ady przetwórcze, w odpowiedzi na rosn¹-
cy popyt miêdzynarodowy na ryby i produkty po³owów. Jednak w drugiej po³owie lat 80-
tych sta³o siê jasne, ¿e po³awiane zasoby nie mog¹ d³u¿ej wytrzymaæ tak intensywnej, czêsto
niekontrolowanej eksploatacji i rozwoju, oraz ¿e sta³o siê pilnie potrzebne nowe podej�cie
do zarz¹dzania rybo³ówstwem, obejmuj¹ce wzglêdy ochrony i �rodowiskowe. Sytuacja po-
gorszy³a siê wraz z uzmys³owieniem sobie, ¿e nieuregulowane po³owy w wodach otwartych,
w niektórych przypadkach dotycz¹ce gatunków ryb oko³ogranicznych i daleko migruj¹cych,
zarówno wewn¹trz jak i na zewn¹trz wy³¹cznych stref ekonomicznych, staj¹ siê przedmio-



tem rosn¹cej troski.

Komitet Rybo³ówstwa (COFI) na swojej 19 Sesji w marcu 1991 roku wezwa³ do
przyjêcia nowych koncepcji, zmierzaj¹cych do odpowiedzialnego, trwale zrównowa¿onego
rybo³ówstwa. Nastêpnie, Miêdzynarodowa Konferencja nt. odpowiedzialnych po³owów, która
odby³a siê w 1992 roku w Cancún (Meksyk), zwróci³a siê do FAO o przygotowanie miêdzy-
narodowego Kodeksu Postêpowania w celu nadania biegu tym sprawom. Efektem tej Kon-
ferencji, szczególnie Deklaracji z Cancún, by³ powa¿ny wk³ad w przygotowanie Konferencji
Narodów Zjednoczonych w 1992 roku nt. �rodowiska i rozwoju (UNCED), zw³aszcza jej
Agendy 21. Nastêpnie zwo³ana zosta³a Konferencja Narodów Zjednoczonych nt. zasobów
ryb oko³ogranicznych i daleko migruj¹cych, w której przygotowaniu i przeprowadzeniu FAO
mia³a swój powa¿ny udzia³. W listopadzie 1993 roku, na 27 Sesji Konferencji FAO, zosta³o
przyjête Porozumienie o promowaniu podporz¹dkowania statków rybackich operuj¹cych na
wodach otwartych miêdzynarodowym �rodkom  ochrony i zarz¹dzania.

Odnotowuj¹c te i inne wa¿ne wydarzenia w �wiatowym rybo³ówstwie, organy zarz¹-
dzaj¹ce FAO zaleci³y sformu³owanie Kodeksu Odpowiedzialnego Rybo³ówstwa, który by-
³by w zgodzie z tymi instrumentami oraz, w sposób nie zobowi¹zuj¹cy, ustanawia³by zasady
i standardy maj¹ce zastosowanie do ochrony, zarz¹dzania i rozwoju ca³ego rybo³ówstwa.
Kodeks, który zosta³ jednomy�lnie przyjêty 31 pa�dziernika 1995 roku przez Konferencjê
FAO, ustanawia niezbêdne ramy dla krajowych i miêdzynarodowych wysi³ków zmierzaj¹-
cych do zapewnienia trwale zrównowa¿onej eksploatacji ¿ywych zasobów wód w harmonii
ze �rodowiskiem.

FAO, zgodnie ze swoim mandatem, jest w pe³ni upowa¿niona do udzielania pomocy
pañstwom cz³onkowskim, szczególnie krajom rozwijaj¹cym siê, w skutecznym wdra¿aniu
Kodeksu Odpowiedzialnego Rybo³ówstwa i bêdzie sk³adaæ sprawozdanie spo³eczno�ci Na-
rodów Zjednoczonych nt. osi¹ganego postêpu i wymaganego dalszego dzia³ania.



WPROWADZENIE

Rybo³ówstwo, ³¹cznie z akwakultur¹, dostarcza po¿ywienia, zatrudnienia, rekreacji,
jest �ród³em handlu i dobrobytu ekonomicznego dla ludzi na ca³ym �wiecie, dla obecnych i
przysz³ych pokoleñ, i dlatego powinno byæ prowadzone w sposób odpowiedzialny. Kodeks
ten zestawia zasady i miêdzynarodowe standardy zachowania w stosowaniu odpowiedzial-
nych praktyk maj¹c na wzglêdzie zapewnienie skutecznej ochrony, zarz¹dzania i rozwoju
¿ywych zasobów wodnych, z nale¿nymi wzglêdami dla ekosystemu i ró¿norodno�ci biolo-
gicznej. Kodeks uznaje ¿ywieniowe, ekonomiczne, spo³eczne, �rodowiskowe i kulturowe
znaczenie rybo³ówstwa, oraz interesy wszystkich tych, którzy s¹ zwi¹zani z sektorem rybo-
³ówstwa. Kodeks bierze pod uwagê charakterystykê biologiczn¹ zasobów i ich �rodowiska
oraz interesy konsumentów i innych u¿ytkowników. Pañstwa i wszyscy zwi¹zani z rybo³ów-
stwem zachêcani s¹ do stosowania Kodeksu w praktyce oraz do nadania mu waloru skutecz-
no�ci.

ARTYKU£ 1 - CHARAKTER I ZASIÊG ODDZIA£YWANIA KODEKSU

1.1 Kodeks opiera siê na zasadzie dobrowolno�ci jego stosowania. Jednak¿e w pewnej
czê�ci odnosi siê do postanowieñ prawa miêdzynarodowego, w tym do Konwencji Narodów
Zjednoczonych nt. Prawa Morza z 10 grudnia 1982 roku1. Kodeks zawiera tak¿e postano-
wienia, które mog¹ mieæ lub ju¿ maj¹ skutki wi¹¿¹ce strony przy pomocy innych obowi¹zu-
j¹cych instrumentów prawnych, takich jak Porozumienie o promowaniu podporz¹dkowani
statków rybackich operuj¹cych na wodach otwartych miêdzynarodowym �rodkom ochrony i
zarz¹dzania, z 1993 roku, które zgodnie z rezolucj¹ 15/93, paragraf 3, Konferencji FAO
stanowi integraln¹ czê�æ Kodeksu.

_____________________________________________

1 Odniesienia w tym Kodeksie do Konwencji Narodów Zjednoczonych nt. Prawa Morza z 1982 roku,
lub do innych porozumieñ miêdzynarodowych  w niczym nie szkodz¹ pozycji jakiegokolwiek pañstwa
wobec podpisania, ratyfikacji lub przyst¹pienia do tej Konwencji lub wzglêdem tych innych porozu-
mieñ.



1.2 Kodeks ma zasiêg globalny, jest skierowany bezpo�rednio do cz³onków i nie-cz³on-
ków FAO, podmiotów po³awiaj¹cych, organizacji subregionalnych, regionalnych i global-
nych, zarówno rz¹dowych jak i pozarz¹dowych oraz wszystkich osób zwi¹zanych z ochron¹
zasobów po³awianych, z zarz¹dzaniem i rozwojem rybo³ówstwa, takich jak rybacy, osoby
zaanga¿owane w przetwórstwo i marketing ryb i produktów po³owu oraz inni u¿ytkownicy
�rodowiska wodnego w ramach rybo³ówstwa.

1.3 Kodeks jest zbiorem zasad i standardów maj¹cych zastosowanie do ca³ego rybo³ów-
stwa w odniesieniu do ochrony, zarz¹dzania i rozwoju. Obejmuje tak¿e po³owy, przetwór-
stwo i handel ryb¹ i produktami po³owu, operacje po³owowe, akwakulturê, badania nauko-
we, oraz integracjê rybo³ówstwa z zarz¹dzaniem stref¹ brzegow¹.

1.4 W Kodeksie tym, odniesienie do pañstw obejmuje Wspólnotê Europejsk¹ w spra-
wach nale¿¹cych do jej kompetencji, a termin rybo³ówstwo ma zastosowanie zarówno do
po³awiania jak i akwakultury.

ARTYKU£ 2 - CELE KODEKSU

Cele Kodeksu obejmuj¹:

a) ustanowienie w zgodzie z prawem miêdzynarodowym zasad postêpowania w od-
powiedzialnych po³owach i innych dzia³aniach w rybo³ówstwie, bior¹c pod uwagê
aspekty biologiczne, �rodowiskowe, socjalne, ekonomiczne, technologiczne i han-
dlowe;

b) ustanowienie zasad i kryteriów dla opracowania i wdro¿enia polityki poszczegól-
nych pañstw w odniesieniu do ochrony po³awianych zasobów, zarz¹dzania rybo-
³ówstwem i rozwojem;

c) s³u¿enie jako instrument odniesienia pomagaj¹cy pañstwom ustanowiæ lub ulep-
szyæ struktury prawne i instytucjonalne, konieczne dla realizowania odpowiedzial-
nego rybo³ówstwa oraz formu³owania i wdra¿ania w³a�ciwych �rodków;

d) dostarczenie przewodnika, który mo¿e byæ wykorzystany, tam gdzie jest to sto-
sowne, przy formu³owaniu i wdra¿aniu porozumieñ miêdzynarodowych i innych
instrumentów prawnych, zarówno wi¹¿¹cych jak i dobrowolnych;

e) u³atwienie i promowanie wspó³pracy technicznej, finansowej i innej w zakresie
ochrony po³awianych zasobów oraz zarz¹dzania rybo³ówstwem i jego rozwoju;



f) promowanie wk³adu rybo³ówstwa w zabezpieczenie wy¿ywienia i w jego jako�æ,
daj¹c priorytet potrzebom ¿ywieniowym lokalnych spo³eczno�ci;

g) promowanie ochrony ¿ywych zasobów wodnych i ich �rodowiska oraz stref brze-
gowych;

h) promowanie handlu ryb¹ i produktami po³owu w zgodzie z przepisami miêdzyna-
rodowymi, oraz unikania stosowania �rodków stanowi¹cych ukryte bariery dla tego
handlu;

i) promowanie badañ naukowych w rybo³ówstwie i w zwi¹zanych z nim ekosyste-
mach oraz w odniesieniu do czynników �rodowiskowych;

j) dostarczenie wzorców postêpowania dla osób zwi¹zanych z sektorem rybo³ów-
stwa.

ARTYKU£ 3 - ODNIESIENIE DO INNYCH INSTRUMENTÓW MIÊDZYNARO-
DOWYCH

3.1 Kodeks bêdzie interpretowany i stosowany w zgodzie z odpowiednimi przepisami
prawa miêdzynarodowego, znajduj¹cymi odbicie w Konwencji Narodów Zjednoczonych nt.
Prawa Morza, z 1982 roku. Nic co jest zawarte w tym Kodeksie nie stanowi uszczerbku dla
praw, jurysdykcji i obowi¹zków pañstw w �wietle prawa miêdzynarodowego znajduj¹cego
odbicie w tej Konwencji.

3.2 Kodeks tak¿e bêdzie interpretowany i stosowany:

a) w sposób jednolity z odpowiednimi postanowieniami Porozumienia o wdro¿eniu
postanowieñ Konwencji Narodów Zjednoczonych nt. Prawa Morza z 10 grudnia
1982 roku odnosz¹cych siê do ochrony i zarz¹dzania zasobami ryb oko³ogranicz-
nych i daleko migruj¹cych;

b) w zgodzie z innymi, maj¹cymi zastosowanie, przepisami prawa miêdzynarodowe-
go, ³¹cznie z odno�nymi zobowi¹zaniami pañstw wynikaj¹cymi z porozumieñ miê-
dzynarodowych, których s¹ one stron¹;

c) w �wietle Deklaracji z Cancún z 1992 roku, Deklaracji z Rio z 1992 roku nt. �ro-
dowiska i rozwoju, oraz Agendy 21 przyjêtej przez Konferencjê Narodów Zjedno-
czonych nt. �rodowiska i rozwoju (UNCED), w szczególno�ci Rozdzia³u 17 Agendy
21, oraz innych zwi¹zanych deklaracji i instrumentów miêdzynarodowych.



ARTYKU£ 4 - WDRO¯ENIE, MONITORING I UAKTUALNIANIE

4.1 Wszyscy cz³onkowie i nie-cz³onkowie FAO, podmioty po³awiaj¹ce i zwi¹zane or-
ganizacje subregionalne, regionalne i globalne, zarówno rz¹dowe jak i pozarz¹dowe, oraz
wszystkie osoby zwi¹zane z ochron¹, zarz¹dzaniem i u¿ytkowaniem po³awianych zasobów
oraz z handlem ryb¹ i produktami po³owu powinny wspó³pracowaæ w wype³nianiu i wdra¿a-
niu celów i zasad zawartych w tym Kodeksie.

4.2 FAO, zgodnie z jej rol¹ w systemie Narodów Zjednoczonych, bêdzie monitorowaæ
stosowanie i wdra¿anie Kodeksu oraz skutki jego oddzia³ywania w rybo³ówstwie, a Sekreta-
riat bêdzie sk³ada³ sprawozdanie Komitetowi Rybo³ówstwa (COFI). Wszystkie pañstwa,
zarówno cz³onkowie jak i nie-cz³onkowie FAO, jak równie¿ zwi¹zane organizacje miêdzy-
narodowe, zarówno rz¹dowe jak i pozarz¹dowe, powinny aktywnie wspó³dzia³aæ z FAO w
tej pracy.

4.3 FAO, przez swoje kompetentne organy, mo¿e wprowadzaæ poprawki do Kodeksu,
bior¹c pod uwagê zmiany zachodz¹ce w rybo³ówstwie, jak równie¿ sprawozdania nt. wdra-
¿ania Kodeksu sk³adane COFI.

4.4 Pañstwa i organizacje miêdzynarodowe, zarówno rz¹dowe jak i pozarz¹dowe, po-
winny promowaæ zrozumienie Kodeksu w�ród tych, którzy s¹ zwi¹zani z rybo³ówstwem,
m.in. przez dzia³ania sprzyjaj¹ce promowaniu dobrowolnej akceptacji Kodeksu i jego sku-
tecznego stosowania.

ARTYKU£ 5 - SPECJALNE WYMOGI KRAJÓW ROZWIJAJ¥CYCH SIÊ

5.1 Zdolno�æ krajów rozwijaj¹cych siê do wprowadzenia zaleceñ Kodeksu powinna
byæ nale¿ycie wziêta pod uwagê.

5.2 Dla osi¹gniêcia celów Kodeksu i wspierania jego skutecznego wdro¿enia, kraje,
zwi¹zane organizacje miêdzynarodowe, zarówno rz¹dowe jak i pozarz¹dowe, oraz instytu-
cje finansowe powinny w pe³ni uznaæ specjalne okoliczno�ci i wymogi krajów rozwijaj¹-
cych siê, a w�ród nich szczególnie tych mniej rozwiniêtych, oraz krajów rozwijaj¹cych siê
po³o¿onych na ma³ych wyspach. Pañstwa, zwi¹zane organizacje miêdzyrz¹dowe i pozarz¹-
dowe oraz instytucje finansowe powinny dzia³aæ dla przyjêcia �rodków wychodz¹cych na-
przeciw potrzebom krajów rozwijaj¹cych siê, szczególnie w dziedzinie pomocy technicznej
i finansowej, transferu technologii, szkolenia i wspó³pracy naukowej oraz w rozszerzaniu
mo¿liwo�ci rozwijania ich w³asnego rybo³ówstwa, jak równie¿ udzia³u w rybo³ówstwie re-
alizowanym na morzach otwartych, ³¹cznie z dostêpem do takiego rybo³ówstwa.



ARTYKU£ 6 - ZASADY OGÓLNE

6.1 Pañstwa i u¿ytkownicy ¿ywych zasobów wód powinni ochraniaæ ekosystemy wodne.
Prawo do po³owów musi ³¹czyæ siê z obowi¹zkiem postêpowania w sposób odpowiedzialny,
tak by ochrona ¿ywych zasobów wód i zarz¹dzanie nimi by³o efektywne.

6.2 Zarz¹dzanie rybo³ówstwem powinno promowaæ utrzymywanie jako�ci, ró¿norod-
no�ci i dostêpno�ci po³awianych zasobów w wystarczaj¹cej ilo�ci dla potrzeb obecnych i
przysz³ych pokoleñ, w kontek�cie wy¿ywienia ludno�ci, zmniejszania ubóstwa oraz trwale
zrównowa¿onego rozwoju. �rodki zarz¹dzania powinny nie tylko zapewniaæ ochronê wy-
branych gatunków, ale tak¿e gatunków nale¿¹cych do tego samego ekosystemu lub zwi¹za-
nych z gatunkami wybranymi lub od nich zale¿nych.

6.3 Pañstwa powinny zapobiegaæ prze³owieniu zasobów i tworzeniu nadmiernego
potencja³u po³owowego oraz powinny wdra¿aæ �rodki zarz¹dzania gwarantuj¹ce zastosowa-
nie nak³adu po³owowego, który odpowiada³by produktywno�ci po³awianych zasobów i za-
pewnia³ ich trwale zrównowa¿one u¿ytkowanie. Pañstwa powinny podj¹æ �rodki dla przy-
wrócenia pierwotnego stanu zagro¿onym populacjom, kiedy jest to mo¿liwe i wskazane.

6.4 Decyzje odnosz¹ce siê do ochrony zasobów i zarz¹dzania nimi w rybo³ówstwie
powinny opieraæ siê na naukowym uzasadnieniu, bior¹c pod uwagê równie¿ tradycyjn¹ wie-
dzê o zasobach i ich miejscu bytowania, jak równie¿ zwi¹zane z tym czynniki �rodowisko-
we, ekonomiczne i spo³eczne. Pañstwa powinny daæ pierwszeñstwo podejmowaniu badañ i
zbieraniu danych w celu rozszerzenia wiedzy naukowej i technicznej o rybo³ówstwie i jego
oddzia³ywaniu na ekosystem i odwrotnie. Bior¹c pod uwagê to, ¿e wiele ekosystemów wy-
kracza poza granicê jurysdykcji jednego pañstwa, konieczna bêdzie, w takich przypadkach,
wspó³praca w badaniach, bilateralna lub wielostronna.

6.5 Pañstwa oraz subregionalne i regionalne organizacje zarz¹dzaj¹ce rybo³ówstwem
powinny szeroko stosowaæ zapobiegliwe podej�cie do ochrony, zarz¹dzania i eksploatacji
¿ywych zasobów wód w celu ich ochrony i zachowania �rodowiska wodnego w niezmienio-
nym stanie, bior¹c pod uwagê najlepsze z dostêpnych udokumentowanie naukowe. Brak
odpowiedniej informacji naukowej nie powinien byæ u¿yty jako powód od³o¿enia lub zanie-
chania podjêcia �rodków dla ochrony wybranych gatunków, oraz gatunków zwi¹zanych z
nimi lub od nich zale¿nych, a tak¿e pozosta³ych gatunków i ich �rodowiska.

6.6 Selektywne i bezpieczne dla �rodowiska narzêdzia po³owowe i praktyki powinny
byæ dalej rozwijane i stosowane, w praktycznym zakresie, w celu utrzymania ró¿norodno�ci
biologicznej i zachowania struktury populacji i ekosystemów wodnych oraz ochrony jako�ci



ryb. Gdzie istniej¹ w³a�ciwe, selektywne i bezpieczne dla �rodowiska narzêdzia po³owowe i
praktyki, powinny one byæ uznane i uzgodnione w pierwszym rzêdzie przy ustanawianiu
�rodków ochrony i zarz¹dzania dla rybo³ówstwa. Pañstwa i u¿ytkownicy ekosystemów wod-
nych powinni zmniejszaæ odpady, po³ów gatunków nie bêd¹cych jego celem, zarówno ryb
jak i gatunków nierybnych, oraz oddzia³ywanie na gatunki zwi¹zane i zale¿ne.

6.7 Wydobywanie, manipulowanie, przetwarzanie oraz dystrybucja ryby i produktów
po³owu powinny byæ wykonywane w sposób gwarantuj¹cy zachowanie warto�ci od¿ywczej,
jako�ci i bezpieczeñstwa  dla zdrowia konsumenta tych produktów, redukowanie odpadów i
zmniejszanie negatywnego oddzia³ywania na �rodowisko.

6.8 Wszystkie zagro¿one miejsca bytowania po³awianych organizmów w ekosyste-
mach wód morskich i s³odkich, takich jak rozlewiska, mangrowiska, rafy, laguny, miejsca
wystêpowania narybku i tarliska, powinny byæ ochraniane i przywracane do pierwotnego
stanu mo¿liwie jak najbardziej i gdzie jest to konieczne. Szczególny wysi³ek powinien byæ
w³o¿ony w ochronê tych habitatów przed zniszczeniem, degradacj¹, zanieczyszczeniem i
innymi oddzia³ywaniami ze strony cz³owieka, jakie zagra¿aj¹ zdrowiu i zdolno�ci do prze-
trwania po³awianych zasobów.

6.9 Pañstwa powinny zagwarantowaæ, a¿eby interesy ich rybo³ówstwa, w³¹czaj¹c w to
potrzebê ochrony zasobów, by³y brane pod uwagê w wielorakim wykorzystywaniu strefy
brzegowej i by³y wi¹zane z zarz¹dzaniem t¹ stref¹, planowaniem i rozwojem.

6.10 W ramach swoich kompetencji i w zgodzie z prawem miêdzynarodowym, ³¹cznie
ze stworzonym w ramach rybackich organizacji i przedsiêwziêæ subregionalnych lub regio-
nalnych, zajmuj¹cych siê ochron¹ i zarz¹dzaniem, pañstwa powinny skutecznie egzekwo-
waæ podporz¹dkowanie siê obowi¹zuj¹cym �rodkom ochrony i zarz¹dzania przez rybackie
statki ³owcze i pomocnicze oraz ustanawiaæ skuteczne mechanizmy pozwalaj¹ce na nadzór i
kontrolê nad ich dzia³alno�ci¹.

6.11 Pañstwa upowa¿niaj¹ce rybackie statki ³owcze i pomocnicze do podnoszenia ich
bandery powinny skutecznie nadzorowaæ w³a�ciwe stosowanie przez te statki zasad Kodek-
su. Powinny zagwarantowaæ, a¿eby dzia³alno�æ tych statków nie podwa¿a³a skuteczno�ci
�rodków ochrony i zarz¹dzania podjêtych w zgodzie z  prawem miêdzynarodowym i przyjê-
tych na poziomie krajowym, subregionalnym, regionalnym lub globalnym. Pañstwa powin-
ny równie¿ zapewniæ zbieranie i dostarczanie danych przez statki podnosz¹ce ich banderê na
temat swojej dzia³alno�ci po³owowej.

6.12 Pañstwa powinny, w ramach swoich kompetencji i w zgodzie z prawem miêdzyna-
rodowym, wspó³pracowaæ na poziomie subregionalnym, regionalnym i globalnym poprzez



organizacje zajmuj¹ce siê zarz¹dzaniem rybo³ówstwem, inne porozumienia miêdzynarodo-
we lub  przedsiêwziêcia, w celu promowania ochrony i zarz¹dzania, zapewnienia odpowie-
dzialnego ³owienia i ochrony ¿ywych zasobów wód w ca³ym zakresie rozmieszczenia tych
zasobów, bior¹c pod uwagê konieczno�æ wspó³grania �rodków ochrony zastosowanych we-
wn¹trz i poza obszarem jurysdykcji poszczególnych pañstw.

6.13 Pañstwa powinny, w ramach swoich kompetencji i w zgodzie z prawem miêdzyna-
rodowym, zapewniæ przejrzysto�æ procesów decyzyjnych oraz podejmowanie we w³a�ci-
wym czasie decyzji w pilnych sprawach. Pañstwa, w zgodzie z w³a�ciwymi procedurami,
powinny u³atwiaæ konsultacje i efektywny udzia³ w podejmowaniu decyzji organizacjom
przemys³u rybnego i jego pracowników, organizacjom ochrony �rodowiska i innym zainte-
resowanym organizacjom, w odniesieniu do tworzenia prawa i polityki oraz decyzji zwi¹za-
nych z zarz¹dzaniem rybo³ówstwem, jego rozwojem, miêdzynarodowym kredytowaniem i
pomoc¹.

6.14 Miêdzynarodowy handel ryb¹ i produktami pochodz¹cymi z po³owu powinien byæ
prowadzony zgodnie z zasadami, prawami i obowi¹zkami ustanowionymi przez �wiatow¹
Organizacjê Handlu (WTO) i inne porozumienia miêdzynarodowe. Pañstwa powinny za-
dbaæ o to, by ich polityka, programy i postêpowanie w odniesieniu do handlu ryb¹ i produk-
tami pochodz¹cymi z po³owu nie stwarza³y przeszkód dla tego handlu, nie powodowa³y
degradacji �rodowiska lub nie mia³y negatywnego oddzia³ywania w aspektach socjalnych i
¿ywieniowych.

6.15 Pañstwa powinny wspó³pracowaæ w celu unikania sporów. Wszystkie spory odno-
sz¹ce siê do dzia³alno�ci rybackiej powinny byæ rozwi¹zywane w porê, w sposób pokojowy,
w atmosferze wzajemnego zrozumienia, w oparciu o maj¹ce zastosowanie porozumienia
miêdzynarodowe lub doprowadzaj¹c do takich porozumieñ. Pañstwa zamieszane w jakikol-
wiek spór powinny usilnie d¹¿yæ do jego zawieszenia w drodze przyjêcia tymczasowego
rozwi¹zania natury praktycznej, które jednak nie powinno decydowaæ o przysz³ym kszta³cie
ostatecznego rozwi¹zania sporu.

6.16 Pañstwa, uznaj¹c nadrzêdne znaczenie dla rybaków i hodowców ryb zaakcepto-
wania potrzeby ochrony zasobów i zarz¹dzania nimi, jako ¿e zale¿¹ oni od tych zasobów,
powinny promowaæ u�wiadamiaj¹c¹ rolê odpowiedzialnego rybo³ówstwa poprzez naucza-
nie i szkolenie. Powinny one zapewniæ udzia³ rybaków i hodowców ryb w formu³owaniu
polityki i procesie wdra¿ania, tak¿e maj¹c na wzglêdzie u³atwienie wdro¿enia Kodeksu do
praktyki.

6.17 Pañstwa powinny zadbaæ o to, by �rodki techniczne oraz ca³a dzia³alno�æ w rybo-
³ówstwie pozwala³y na bezpieczne, zdrowe i zno�ne warunki pracy i ¿ycia, oraz by odpowia-



da³y standardom przyjêtym w tym zakresie przez organizacje miêdzynarodowe.

6.18 Uznaj¹c wa¿ny wk³ad rybo³ówstwa rzemie�lniczego i ma³ej skali w zatrudnienie,
zarabianie na ¿ycie i dostarczanie po¿ywienia, pañstwa powinny chroniæ prawa do bezpiecz-
nego bytu ludzi utrzymuj¹cych siê z rybo³ówstwa, zw³aszcza tych zaanga¿owanych w rybo-
³ówstwo realizowane na w³asne potrzeby, ma³ej skali i rzemie�lnicze, zapewniaj¹c im prefe-
rencyjny dostêp do tradycyjnych ³owisk i zasobów znajduj¹cych siê w wodach bêd¹cych pod
jurysdykcj¹ tych pañstw.

6.19 Pañstwa powinny uznaæ akwakulturê, ³¹cznie z rybo³ówstwem bazuj¹cym na ho-
dowli, jako �rodek dla promowania zamienno�ci �róde³ dochodów i diety. Pañstwa powinny
zadbaæ o to, by jej zasoby by³y u¿ywane w sposób odpowiedzialny, z jak najmniejsz¹ szkod¹
dla �rodowiska i lokalnych spo³eczno�ci.

ARTYKU£ 7 - ZARZ¥DZANIE RYBO£ÓWSTWEM

7.1 Sprawy ogólne

7.1.1 Pañstwa i wszyscy zaanga¿owani w zarz¹dzanie rybo³ówstwem powinni, poprzez
w³a�ciw¹ politykê, struktury prawne i instytucjonalne, podj¹æ �rodki dla d³ugoterminowej
ochrony i trwale zrównowa¿onego u¿ytkowania po³awianych zasobów. �rodki ochronne i
s³u¿¹ce zarz¹dzaniu, na poziomie lokalnym, krajowym, subregionalnym lub regionalnym,
powinny bazowaæ na najlepszym dostêpnym uzasadnieniu naukowym i powinny byæ tak
zaprojektowane, by zapewniæ d³ugoterminowe zrównowa¿enie po³awianych zasobów na
poziomie jaki promuje cel ich optymalnego u¿ytkowania i zachowania dla obecnych i przy-
sz³ych pokoleñ; krótko terminowe wzglêdy nie powinny podwa¿aæ tego celu.

7.1.2 W strefach bêd¹cych pod krajow¹ jurysdykcj¹, pañstwa powinny staraæ siê znale�æ
partnerów krajowych, maj¹cych uzasadniony interes w u¿ytkowaniu i zarz¹dzaniu po³awia-
nymi zasobami oraz przedsiêwzi¹æ kroki umo¿liwiaj¹ce ich konsultowanie, tak by uzyskaæ
ich wspó³udzia³ w osi¹ganiu celów odpowiedzialnego rybo³ówstwa.

7.1.3 W odniesieniu do zasobów ryb wykraczaj¹cych poza granice, oko³ogranicznych,
daleko migruj¹cych i wystêpuj¹cych w wodach otwartych, kiedy s¹ one eksploatowane przez
dwa lub wiêcej pañstw, pañstwa te, ³¹cznie z pañstwami nadbrze¿nymi w przypadku zaso-
bów oko³ogranicznych i daleko migruj¹cych, powinny ze sob¹ wspó³pracowaæ, a¿eby za-
pewniæ skuteczn¹ ochronê tych zasobów i zarz¹dzanie nimi. Powinno to zostaæ osi¹gniête na
drodze powo³ania organizacji lub przedsiêwziêcia o charakterze bilateralnym, subregional-
nym lub regionalnym.



7.1.4 Subregionalna lub regionalna organizacja lub przedsiêwziêcie zarz¹dzaj¹ce rybo-
³ówstwem powinny obejmowaæ przedstawicieli pañstw, pod których jurysdykcj¹ znajduj¹
siê zasoby, oraz przedstawicieli pañstw, które maj¹ rzeczywisty interes w eksploatowaniu
zasobów bêd¹cych poza krajowymi jurysdykcjami. Gdzie istnieje organizacja lub przedsiê-
wziêcie zarz¹dzaj¹ce rybo³ówstwem i ma kompetencje ustanawiania �rodków ochrony i za-
rz¹dzania, pañstwa te powinny wspó³pracowaæ w ramach cz³onkostwa takiej organizacji lub
uczestnictwa w przedsiêwziêciu, oraz aktywnie braæ udzia³ w ich pracach.

7.1.5 Pañstwo nie bêd¹ce cz³onkiem subregionalnej lub regionalnej organizacji zarz¹-
dzaj¹cej rybo³ówstwem lub nie jest uczestnikiem subregionalnego lub regionalnego przed-
siêwziêcia zarz¹dzaj¹cego rybo³ówstwem, powinno mimo wszystko wspó³pracowaæ z inny-
mi pañstwami, zgodnie z odpowiednimi porozumieniami miêdzynarodowymi i prawem miê-
dzynarodowym, w zakresie ochrony i zarz¹dzania po³awianymi zasobami, przez przydanie
skuteczno�ci �rodkom podjêtym przez tê organizacjê lub porozumienie.

7.1.6 Przedstawiciele organizacji rz¹dowych i pozarz¹dowych, zwi¹zanych z rybo³ów-
stwem, powinni mieæ mo¿liwo�æ brania udzia³u w posiedzeniach subregionalnych i regio-
nalnych organizacji i przedsiêwziêæ zarz¹dzaj¹cych rybo³ówstwem jako obserwatorzy lub w
innym charakterze, zgodnie z procedurami tych organizacji lub przedsiêwziêæ. Przedstawi-
ciele ci powinni mieæ dostêp do zapisów i sprawozdañ z takich posiedzeñ, w ramach przepi-
sów proceduralnych okre�laj¹cych dostêp do nich.

7.1.7 Pañstwa powinny, w ramach swoich kompetencji i uprawnieñ, ustanawiaæ w rybo-
³ówstwie skuteczne mechanizmy dla monitoringu, nadzoru, kontroli i egzekwowania podpo-
rz¹dkowania siê �rodkom ochrony i zarz¹dzania, zarówno w³asnych jak i przyjêtych przez
subregionalne lub regionalne organizacje lub przedsiêwziêcia.

7.1.8 Pañstwa powinny podj¹æ �rodki dla zapobiegania lub wyeliminowania nadmierne-
go potencja³u po³owowego i doprowadziæ do stanu równowagi, w którym poziom nak³adu
po³owowego gwarantuje trwale zrównowa¿one u¿ytkowanie po³awianych zasobów, jako
wyraz skuteczno�ci �rodków ochrony i zarz¹dzania.

7.1.9 Pañstwa i subregionalne lub regionalne organizacje i przedsiêwziêcia zarz¹dzaj¹-
ce rybo³ówstwem powinny zapewniæ przejrzysto�æ mechanizmów i procesów decyzyjnych,
stosowanych w zarz¹dzaniu rybo³ówstwem.

7.1.10 Pañstwa i subregionalne lub regionalne organizacje i przedsiêwziêcia zarz¹dzaj¹-
ce rybo³ówstwem powinny szeroko publikowaæ informacje o �rodkach ochrony i zarz¹dza-
nia oraz zapewniæ skuteczne rozpowszechnianie uregulowañ i przepisów prawnych, odno-
sz¹cych siê do wdro¿enia tych �rodków. Zasady i cele stosowania tych �rodków powinny



byæ wyja�niane u¿ytkownikom zasobów dla zyskania wiêkszej aprobaty dla tych �rodków i
przez to u³atwienia ich stosowania.

7.2 Cele zarz¹dzania

7.2.1 Uznaj¹c, ¿e d³ugoterminowe zrównowa¿one u¿ytkowanie po³awianych zasobów
jest nadrzêdnym celem ochrony i zarz¹dzania, pañstwa i subregionalne lub regionalne orga-
nizacje i przedsiêwziêcia zarz¹dzaj¹ce rybo³ówstwem powinny m.in. zaadaptowaæ odpo-
wiednie �rodki, oparte na najlepszym dostêpnym uzasadnieniu naukowym, przewidziane dla
utrzymania lub odtworzenia zasobów do poziomu ich maksymalnej trwale zrównowa¿onej
produktywno�ci (MSY), z uwzglêdnieniem czynników �rodowiskowych i ekonomicznych
oraz specjalnych wymogów krajów rozwijaj¹cych siê.

7.2.2 Takie �rodki powinny m.in. wp³ywaæ na to, by:

a) nadmiar potencja³u po³owowego móg³ byæ unikany i eksploatacja zasobów by³a
ekonomicznie uzasadniona;

b) warunki ekonomiczne dzia³alno�ci po³owowej promowa³y odpowiedzialne rybo-
³ówstwo;

c) interes rybaków, równie¿ tych zaanga¿owanych w po³owy na w³asne potrzeby,
rybo³ówstwo ma³ej skali i rzemie�lnicze, by³ brany pod uwagê;

d) ró¿norodno�æ biologiczna w habitatach i ekosystemach wodnych zosta³a zacho-
wana, a zagro¿one gatunki by³y chronione;

e) przetrzebione zasoby mog³y byæ doprowadzone do w³a�ciwego stanu lub, tam gdzie
jest to wskazane, aktywnie odtworzone;

f) niekorzystny, z punktu widzenia �rodowiska, wp³yw dzia³alno�ci ludzkiej na zaso-
by, by³ oceniany i odpowiednio korygowany;

g) zanieczyszczenia, odpady, odrzuty, samoczynny po³ów przez zgubione lub porzu-
cone narzêdzia, przy³ów, wp³yw po³owu jednych organizmów na inne z nimi zwi¹-
zane, by³y ograniczane za pomoc¹ - w granicach praktycznych mo¿liwo�ci - selek-
tywnych, bezpiecznych dla �rodowiska i op³acalnych w zastosowaniu narzêdzi i
technik po³owu.

7.2.3 Pañstwa powinny oceniaæ wp³yw czynników �rodowiskowych na stada bêd¹ce



celem po³owu i na gatunki nale¿¹ce do tego samego ekosystemu lub zwi¹zane z tymi stada-
mi, czy od nich zale¿ne, oraz badaæ wspó³zale¿no�æ populacji w danym ekosystemie.

7.3 Ramy zarz¹dzania i procedury

7.3.1 Zarz¹dzanie rybo³ówstwem, aby by³o skuteczne, powinno dotyczyæ ca³ego stada
w pe³nym obszarze jego wystêpowania i braæ pod uwagê uprzednio uzgodnione �rodki za-
rz¹dzania, ustanowione i zastosowane w tym samym regionie, wszystkie pokolenia i biolo-
giczn¹ jednolito�æ oraz inne cechy biologiczne stada. Dla okre�lania m.in. rozmieszczenia
stada i obszaru w którym siê ono przemieszcza w czasie swego cyklu ¿yciowego nale¿y
wykorzystywaæ najlepsze z dostêpnych udokumentowania naukowe.

7.3.2 W celu ochrony i zarz¹dzania zasobami ryb wykraczaj¹cych poza granice, oko³o-
granicznych, daleko migruj¹cych i wystêpuj¹cych w wodach otwartych, w ca³ym zasiêgu ich
wystêpowania, �rodki ochrony i zarz¹dzania ustanowione dla tych zasobów w zgodzie z
odno�nymi kompetencjami zaanga¿owanych pañstw, lub gdzie ma to zastosowanie, przez
subregionalne i regionalne organizacje i przedsiêwziêcia zarz¹dzaj¹ce rybo³ówstwem, po-
winny byæ wzajemnie spójne. Spójno�æ ta powinna pozostawaæ w zgodzie z obowi¹zuj¹cym
porz¹dkiem, kompetencjami i interesami pañstw zaanga¿owanych.

7.3.3 D³ugoterminowe cele zarz¹dzania powinny zostaæ prze³o¿one na dzia³ania, wyra-
¿one w postaci planu zarz¹dzania rybo³ówstwem lub w innej formie zarz¹dzania.

7.3.4 Pañstwa i, tam gdzie ma to zastosowanie, subregionalne lub regionalne organiza-
cje i przedsiêwziêcia zarz¹dzaj¹ce rybo³ówstwem powinny wspieraæ i promowaæ wspó³pra-
cê i koordynacjê miêdzynarodow¹ we wszystkich sprawach dotycz¹cych rybo³ówstwa, w³¹-
czaj¹c w to zbieranie i wymianê informacji, badania naukowe, zarz¹dzanie i rozwój.

7.3.5 Pañstwa chc¹ce podejmowaæ dzia³ania poprzez organizacje nierybackie, co mo¿e
kolidowaæ ze �rodkami ochrony i zarz¹dzania podjêtymi przez kompetentne subregionalne
lub regionalne organizacje i przedsiêwziêcia zarz¹dzaj¹ce rybo³ówstwem, powinny je kon-
sultowaæ z tymi ostatnimi, z wystarczaj¹cym wyprzedzeniem, oraz braæ pod uwagê ich po-
gl¹dy na ten temat.

7.4 Zbieranie danych i informowanie

7.4.1 Rozwa¿aj¹c podjêcie �rodków ochrony i zarz¹dzania nale¿y wzi¹æ pod uwagê naj-
lepsze dostêpne udokumentowanie naukowe w celu oceny aktualnego stanu po³awianych
zasobów i mo¿liwego oddzia³ywania proponowanych �rodków na te zasoby.



7.4.2 Badania wspieraj¹ce ochronê i zarz¹dzanie rybo³ówstwem, obejmuj¹ce m.in. ba-
dania zasobów i wp³yw czynników klimatycznych, �rodowiskowych i socjo-ekonomicznych,
powinny byæ promowane. Wyniki tych badañ powinny byæ rozpowszechniane w�ród zainte-
resowanych.

7.4.3 Studia, pozwalaj¹ce na okre�lenie kosztów, korzy�ci i skutków alternatywnych
opcji zarz¹dzania maj¹cych na celu zracjonalizowanie po³owów, powinny byæ promowane,
zw³aszcza w odniesieniu do nadmiernego potencja³u i nak³adu po³owowego.

7.4.4 Pañstwa powinny spowodowaæ aby we w³a�ciwym czasie, kompletne i rzetelne
informacje statystyczne na temat wielko�ci po³owów i nak³adu po³owowego by³y zbierane i
przechowywane zgodnie ze standardami miêdzynarodowymi i praktyk¹ w tym zakresie, oraz
by³y na tyle szczegó³owe aby umo¿liwiæ prawid³ow¹ analizê statystyczn¹. Dane te powinny
byæ uaktualniane regularnie i weryfikowane w ramach w³a�ciwego systemu. Pañstwa powin-
ny odpowiednio przetwarzaæ i rozpowszechniaæ te dane w sposób uwzglêdniaj¹cy wymogi
poufno�ci.

7.4.5 Dla zapewnienia trwa³o�ci zarz¹dzania rybo³ówstwem i osi¹gniêcia celów spo-
³ecznych i ekonomicznych, powinna zostaæ zgromadzona dostateczna wiedza na temat czyn-
ników spo³ecznych, ekonomicznych i organizacyjnych, poprzez zbieranie danych, analizê i
badania naukowe.

7.4.6 Pañstwa powinny zbieraæ i przetwarzaæ dane naukowe odnosz¹ce siê do rybo³ów-
stwa i zasobów rybnych, objêtych zarz¹dzaniem ze strony organizacji i porozumieñ subre-
gionalnych lub regionalnych, nadaj¹c im formê uzgodnion¹ na forum miêdzynarodowym i
dostarczaæ je tym organizacjom we w³a�ciwym czasie. W przypadku zasobów znajduj¹cych
siê pod jurysdykcj¹ wiêcej ni¿ jednego pañstwa i dla których zarz¹dzania nie ma powo³anej
organizacji ani innej formy porozumienia, zaanga¿owane pañstwa powinny uzgodniæ me-
chanizmy wspó³pracy w zbieraniu, przetwarzaniu i wymianie tych danych.

7.4.7 Organizacje i porozumienia subregionalne lub regionalne powinny zbieraæ i prze-
twarzaæ dane i udostêpniaæ je, zgodnie z wymogami poufno�ci i przyjêt¹ procedur¹, we
w³a�ciwym czasie i w uzgodnionej formie, wszystkim cz³onkom tych organizacji i innym
zainteresowanym stronom.

7.5 Podej�cie zapobiegliwe

7.5.1 Pañstwa powinny kierowaæ siê zapobiegliwo�ci¹ w podej�ciu do ochrony, zarz¹-
dzania i eksploatacji ¿ywych zasobów wodnych w celu ochrony tych zasobów i �rodowiska
wodnego. Brak odpowiedniej informacji naukowej nie powinien byæ argumentem dla odk³a-



dania lub zaniechania podjêcia �rodków ochrony i zarz¹dzania.

7.5.2 Zapobiegliwe podej�cie wymaga od pañstw m.in. wziêcia pod uwagê niepewno�ci
co do oceny wielko�ci i produktywno�ci zasobów, wyznaczników je charakteryzuj¹cych,
kondycji stad rybnych w powi¹zaniu z tymi wyznacznikami, poziomu i rozk³adu �miertelno-
�ci po³owowej oraz oddzia³ywania po³owów, w³¹czaj¹c w to odrzuty, na gatunki nie bêd¹ce
celem po³owu i wspólnie wystêpuj¹ce lub zale¿ne od siebie, jak równie¿ warunków �rodo-
wiskowych i socjo-ekonomicznych.

7.5.3 Pañstwa oraz organizacje i porozumienia subregionalne lub regionalne powinny,
na bazie najlepszego dostêpnego uzasadnienia naukowego, m.in. okre�liæ:

a) docelowe punkty odniesienia specyficzne dla stada i jednocze�nie dzia³ania, które
powinny zostaæ podjête je�li zosta³yby przekroczone; i

b) graniczne punkty odniesienia specyficzne dla stada i jednocze�nie dzia³ania, które
powinny zostaæ podjête je�li zosta³yby przekroczone; kiedy graniczny punkt od-
niesienia jest bliski przekroczenia, niezbêdne kroki, które nale¿y podj¹æ aby temu
zapobiec.

7.5.4 W przypadku podjêcia nowej lub do�wiadczalnej dzia³alno�ci po³owowej, pañ-
stwa powinny zastosowaæ, tak szybko jak to mo¿liwe, dora�ne �rodki ochrony i zarz¹dzania,
w³¹czaj¹c do nich limity po³owowe i limity nak³adu po³owowego. �rodki te powinny pozo-
staæ w mocy a¿ do chwili, kiedy zostan¹ zebrane wystarczaj¹ce dane pozwalaj¹ce na okre�le-
nie wp³ywu podjêtej dzia³alno�ci po³owowej na d³ugoterminowe zrównowa¿enie zasobów,
po czym �rodki ochrony i zarz¹dzania, oparte na tej ocenie, powinny zostaæ wdro¿one. �rod-
ki te powinny, je�li jest to w³a�ciwe, pozwoliæ na stopniowy rozwój tej dzia³alno�ci.

7.5.5 Je�li naturalne procesy i zjawiska maj¹ znacz¹cy niekorzystny wp³yw na stan ¿y-
wych zasobów wodnych, pañstwa powinny podj¹æ �rodki ochrony i zarz¹dzania w trybie
nadzwyczajnym, aby dzia³alno�æ po³owowa nie pog³êbia³a tego negatywnego wp³ywu. Pañ-
stwa powinny, równie¿ w takim trybie, podj¹æ odpowiednie �rodki w sytuacji, gdy dzia³al-
no�æ po³owowa stanowi powa¿ne zagro¿enie dla trwa³o�ci tych zasobów. �rodki podjête w
trybie nadzwyczajnym powinny byæ stosowane przej�ciowo i powinny opieraæ siê na najlep-
szym dostêpnym uzasadnieniu naukowym.

7.6 �rodki zarz¹dzania

7.6.1 Pañstwa powinny zadbaæ o to, by dopuszczalny poziom po³owów odpowiada³ sta-
nowi zasobów rybnych.



7.6.2 Pañstwa powinny zastosowaæ �rodki gwarantuj¹ce, ¿e tylko taki statek bêdzie móg³
³owiæ, który zostanie upowa¿niony do tego zgodnie z prawem miêdzynarodowym dla wód
otwartych, lub z prawodawstwem krajowym, w odniesieniu do ³owisk znajduj¹cych siê pod
jurysdykcj¹ danego pañstwa.

7.6.3 Tam gdzie istnieje nadmierny potencja³ po³owowy powinny byæ ustanowione me-
chanizmy prowadz¹ce do redukcji tego potencja³u do poziomu odpowiadaj¹cego trwale zrów-
nowa¿onemu u¿ytkowaniu zasobów, tak by rybacy mogli dzia³aæ w warunkach korzystnych
ekonomicznie, sprzyjaj¹cych odpowiedzialnemu rybo³ówstwu.

7.6.4 Wszystkie istniej¹ce narzêdzia po³owowe, metody i praktyki postêpowania po-
winny byæ zbadane oraz nale¿y podj¹æ odpowiednie �rodki gwarantuj¹ce wyeliminowanie
wszystkich tych narzêdzi, metod i praktyk, które nie s¹ zgodne z zasadami odpowiedzialne-
go rybo³ówstwa i zast¹pienie ich rozwi¹zaniami alternatywnymi, mo¿liwymi do zaakcepto-
wania. W procesie tym nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na wp³yw tych �rodków na spo-
³eczno�ci rybackie, na ich zdolno�æ do eksploatowania zasobów.

7.6.5 Pañstwa oraz organizacje i porozumienia zarz¹dzaj¹ce rybo³ówstwem powinny
regulowaæ po³owy w taki sposób, aby unikaæ ryzyka konfliktu miêdzy rybakami stosuj¹cymi
ró¿ne statki, narzêdzia i metody po³owów.

7.6.6 Przy decydowaniu o u¿ytkowaniu zasobów rybnych, ich ochronie i zarz¹dzaniu
nimi, stosowne uznanie powinno byæ dane, zawsze gdy jest to wskazane i zgodne z prawem
krajowym, tradycyjnym praktykom postêpowania, potrzebom i interesom miejscowej lud-
no�ci i lokalnych spo³eczno�ci rybackich, które w wysokim stopniu zale¿¹ w swoim ¿yciu od
tych zasobów.

7.6.7 Przy ocenie alternatywnych �rodków ochrony i zarz¹dzania, relacja ich kosztu i
efektywno�ci oraz oddzia³ywanie spo³eczne powinny byæ brane pod uwagê.

7.6.8 Skuteczno�æ �rodków ochrony i zarz¹dzania oraz ich mo¿liwe wzajemne oddzia-
³ywanie powinny byæ pod sta³ym nadzorem. �rodki te powinny, je�li trzeba, zostaæ zrewido-
wane lub zaniechane w �wietle nowych informacji.

7.6.9 Pañstwa powinny podj¹æ w³a�ciwe �rodki aby zmniejszyæ straty, odrzuty, samo-
czynny po³ów przez zgubione lub porzucone narzêdzia, przy³ów, niekorzystny wp³yw po³o-
wu jednych gatunków na inne z nimi zwi¹zane, w szczególno�ci gatunki zagro¿one. Tam
gdzie jest to wskazane, �rodki te mog¹ obejmowaæ �rodki techniczne odnosz¹ce siê do wiel-
ko�ci ryby, wielko�ci oczka lub narzêdzia, odrzutów, zamkniêcia sezonów po³owowych, za-



rezerwowania dla wybranego rybo³ówstwa obszarów i stref, szczególnie dla rybo³ówstwa
rzemie�lniczego. �rodki te powinny byæ stosowane, je�li jest to wskazane, dla ochrony osobni-
ków m³odych lub odbywaj¹cych tar³o. Pañstwa oraz organizacje i porozumienia subregio-
nalne lub regionalne zarz¹dzaj¹ce rybo³ówstwem powinny promowaæ, w praktycznym za-
kresie, rozwijanie i stosowanie selektywnych, bezpiecznych dla �rodowiska i efektywnych
ekonomicznie narzêdzi i technik.

7.6.10 Pañstwa oraz organizacje i porozumienia subregionalne lub regionalne zarz¹dza-
j¹ce rybo³ówstwem, w ramach swoich kompetencji, powinny wdra¿aæ �rodki sprzyjaj¹ce
trwa³emu odnowieniu kondycji stad rybnych przetrzebionych lub zagro¿onych prze³owie-
niem. Powinny do³o¿yæ wszelkich starañ, aby stada rybne i ich miejsca bytowania, dotkniête
dzia³alno�ci¹ po³owow¹ i inn¹ dzia³alno�ci¹ cz³owieka, mog³y byæ przywrócone do pierwot-
nego stanu.

7.7 Wdra¿anie

7.7.1 Pañstwa powinny zapewniæ ustanowienie skutecznych ram prawnych i admini-
stracyjnych, na poziomie lokalnym i krajowym, dla ochrony zasobów i zarz¹dzania rybo-
³ówstwem.

7.7.2 Pañstwa powinny doprowadziæ do tego, by przepisy prawne i inne uregulowania
przewidywa³y sankcje w przypadku ich pogwa³cenia, na tyle surowe aby by³y skuteczne,
w³¹czaj¹c w to sankcje, które pozwol¹ na odmowê udzielenia, odebranie lub zawieszenie
zezwoleñ na po³owy w przypadku niepodporz¹dkowania siê obowi¹zuj¹cym �rodkom ochrony
i zarz¹dzania.

7.7.3 Pañstwa powinny wdro¿yæ w rybo³ówstwie, w zgodzie z prawodawstwem krajo-
wym, skuteczny monitoring, kontrolê, nadzór i �rodki egzekwowania prawa, oraz tam gdzie
to konieczne, programy obserwatorów, dzia³alno�æ inspekcyjn¹ i systemy monitorowania
statków. �rodki te powinny byæ promowane i wdra¿ane, tam gdzie jest to w³a�ciwe, przez
organizacje i porozumienia subregionalne lub regionalne zarz¹dzaj¹ce rybo³ówstwem, zgodnie
z przyjêtymi przez nie procedurami.

7.7.4 Pañstwa oraz organizacje i porozumienia subregionalne lub regionalne zarz¹dza-
j¹ce rybo³ówstwem, je�li to wskazane, powinny uzgodniæ sposób i �ród³a finansowania ich
dzia³alno�ci, bior¹c m.in. pod uwagê korzy�ci osi¹gane z rybo³ówstwa i zró¿nicowan¹ zdol-
no�æ poszczególnych krajów do wnoszenia swego wk³adu finansowego i innego. Tam gdzie
jest to w³a�ciwe i mo¿liwe, organizacje i porozumienia powinny staraæ siê odzyskaæ ponie-
sione nak³ady na ochronê, zarz¹dzanie i badania.



7.7.5 Pañstwa, które s¹ cz³onkami lub uczestnicz¹ w organizacjach lub porozumieniach
subregionalnych lub  regionalnych zarz¹dzaj¹cych rybo³ówstwem powinny stosowaæ uzgod-
nione na forum miêdzynarodowym �rodki, przyjête przez te organizacje lub porozumienia i
bêd¹ce w zgodzie z prawem miêdzynarodowym, w celu powstrzymania takiej dzia³alno�ci
statków podnosz¹cych banderê pañstwa nie bêd¹cego cz³onkiem lub uczestnikiem, która
podwa¿a skuteczno�æ �rodków ochrony i zarz¹dzania ustanowionych przez te organizacje i
porozumienia.

7.8 Instytucje finansowe

7.8.1 Nie wchodz¹c w kolizjê z odpowiednimi porozumieniami miêdzynarodowymi,
pañstwa powinny wp³ywaæ na banki i instytucje finansowe, aby te nie stosowa³y wymogu
przeflagowania statków rybackich ³owczych i pomocniczych jako warunku udzielenia po-
¿yczki, równie¿ pod zastaw hipoteczny, kiedy taki wymóg zwiêksza³by prawdopodobieñ-
stwo wy³amania siê spod miêdzynarodowych �rodków ochrony i zarz¹dzania.

ARTYKU£ 8 - OPERACJE PO£OWOWE

8.1 Obowi¹zki wszystkich pañstw

8.1.1 Pañstwa powinny zapewniæ prowadzenie na wodach bêd¹cych pod ich jurysdyk-
cj¹ tylko takich operacji po³owowych, na które wyrazi³y zgodê, oraz ¿e operacje te bêd¹
wykonywane w sposób odpowiedzialny.

8.1.2 Pañstwa powinny prowadziæ rejestr wszystkich przez siebie wydanych zezwoleñ
na po³owy, uaktualniany w regularnych odstêpach czasu.

8.1.3 Pañstwa powinny gromadziæ i przechowywaæ, zgodnie z uznanymi standardami i
praktyk¹ miêdzynarodow¹, dane statystyczne, uaktualniane w regularnych odstêpach czasu,
na temat wszystkich operacji po³owowych, na które wyrazi³y zgodê.

8.1.4 Pañstwa powinny, w zgodzie z prawem miêdzynarodowym, w ramach subregio-
nalnych lub regionalnych organizacji i porozumieñ zarz¹dzaj¹cych rybo³ówstwem, wspó-
³pracowaæ w celu ustanowienia systemów monitorowania, kontroli, nadzoru i egzekwowa-
nia daj¹cych siê zastosowaæ �rodków prawnych wobec operacji po³owowych i zwi¹zanej z
nimi dzia³alno�ci na wodach bêd¹cych poza ich jurysdykcj¹.

8.1.5 Pañstwa powinny zapewniæ zastosowanie standardów zdrowia i bezpieczeñstwa
wobec ka¿dego zatrudnionego przy wykonywaniu operacji po³owowych. Standardy te nie
powinny byæ ni¿sze od minimalnych wymagañ ze strony stosownych porozumieñ miêdzyna-



rodowych na temat warunków pracy i s³u¿by.

8.1.6 Pañstwa powinny przedsiêwzi¹æ indywidualnie, razem z innymi pañstwami lub
odpowiednimi organizacjami miêdzynarodowymi, niezbêdne kroki w celu w³¹czenia opera-
cji po³owowych do morskich systemów poszukiwañ i ratownictwa.

8.1.7 Pañstwa powinny rozszerzaæ, poprzez programy nauczania i szkolenia, wykszta-
³cenie i umiejêtno�ci rybaków, oraz, tam gdzie jest to w³a�ciwe, ich kwalifikacje zawodowe.
Takie programy powinny braæ pod uwagê uzgodnione miêdzynarodowe standardy i wytycz-
ne.

8.1.8 Pañstwa powinny, odpowiednio do sytuacji, prowadziæ rejestry rybaków, w któ-
rych nale¿y, kiedy jest to mo¿liwe, zamie�ciæ informacje o ich s³u¿bie i kwalifikacjach, do³¹-
czaj¹c opinie zawodowe, zgodnie z prawodawstwem krajowym.

8.1.9 Pañstwa powinny zagwarantowaæ, a¿eby �rodki prawne maj¹ce zastosowanie wo-
bec kapitanów i oficerów, którzy pogwa³cili prawo w czasie prowadzenia operacji po³owo-
wych, zawiera³y przepisy zezwalaj¹ce m.in. na odebranie lub zawieszenie uprawnieñ do
pe³nienia funkcji kapitanów i oficerów na statkach rybackich.

8.1.10 Pañstwa, z pomoc¹ w³a�ciwych organizacji miêdzynarodowych, powinny staraæ
siê zapewniæ, poprzez nauczanie i szkolenie, dostarczanie wszystkim zaanga¿owanym w
operacje po³owowe informacji na temat najwa¿niejszych postanowieñ tego Kodeksu, jak
równie¿ postanowieñ stosownych konwencji miêdzynarodowych i maj¹cych zastosowanie
standardów �rodowiskowych i innych, które s¹ istotne dla prowadzenia operacji po³owo-
wych w sposób odpowiedzialny.

8.2 Obowi¹zki pañstwa bandery

8.2.1 Pañstwa bandery powinny prowadziæ rejestry statków rybackich uprawnionych do
podnoszenia ich bandery i posiadaj¹cych zezwolenie na prowadzenie po³owów oraz powin-
ny zamieszczaæ w nich szczegó³owe dane na temat tych statków, ich w³a�ciciela i zezwolenia
na po³owy.

8.2.2 Pañstwa bandery powinny zagwarantowaæ, a¿eby ¿aden ze statków rybackich
uprawnionych do podnoszenia ich bandery nie prowadzi³ po³owów na wodach miêdzynaro-
dowych lub na wodach znajduj¹cych siê pod jurysdykcj¹ innych pañstw bez posiadania do-
kumentów potwierdzaj¹cych rejestracjê i zezwolenie na prowadzenie po³owów, wydanych
przez kompetentne w³adze.



8.2.3 Statki rybackie posiadaj¹ce zezwolenie na prowadzenie po³owów w wodach otwar-
tych lub w wodach znajduj¹cych siê pod jurysdykcj¹ pañstwa innego ni¿ pañstwo bandery,
powinny byæ oznakowane zgodnie z jednolitymi, uznanymi na forum miêdzynarodowym
systemami znakowania, takimi jak przyjête przez FAO standardowe specyfikacje i wytyczne
dla znakowania oraz identyfikacji statków rybackich.

8.2.4 Narzêdzia po³owowe powinny byæ oznakowane zgodnie z prawodawstwem krajo-
wym w celu umo¿liwienia identyfikacji w³a�ciciela. Wymogi znakowania narzêdzi powinny
uwzglêdniaæ jednolite i uznane na forum miêdzynarodowym systemy znakowania narzêdzi.

8.2.5 Pañstwa bandery powinny zapewniæ podporz¹dkowanie siê stosownym wymo-
gom bezpieczeñstwa dla statków rybackich i rybaków zgodnie z konwencjami miêdzynaro-
dowymi, uzgodnionymi na forum miêdzynarodowym kodeksami postêpowania i wytyczny-
mi dobrowolnie zaakceptowanymi. Pañstwa powinny wprowadziæ odpowiednie wymogi
bezpieczeñstwa dla ma³ych statków nie objêtych konwencjami miêdzynarodowymi, uzgod-
nionymi na forum miêdzynarodowym kodeksami postêpowania lub dobrowolnie zaakcepto-
wanymi wytycznymi.

8.2.6 Pañstwa, które nie s¹ stron¹ porozumienia promuj¹cego podporz¹dkowanie siê
przez statki rybackie na wodach otwartych miêdzynarodowym �rodkom prawnym ochrony i
zarz¹dzania, powinny byæ zachêcane do zaakceptowania porozumienia oraz wprowadzenia
przepisów prawnych i innych uregulowañ zgodnych z postanowieniami porozumienia.

8.2.7 Pañstwa bandery powinny podj¹æ �rodki wymuszaj¹ce w odniesieniu do statków
rybackich uprawnionych do podnoszenia ich bandery, które pogwa³ci³y zastosowane �rodki
prawne ochrony i zarz¹dzania, ³¹cznie z zakwalifikowaniem takiego pogwa³cenia jako prze-
stêpstwa w �wietle prawodawstwa krajowego, tam gdzie jest to w³a�ciwe. Sankcje zastoso-
wane w odniesieniu do pogwa³ceñ przepisów powinny byæ odpowiednio surowe, a¿eby sku-
tecznie wymuszaæ podporz¹dkowanie siê i zniechêcaæ do ponownych pogwa³ceñ, gdziekol-
wiek zdarzy³y  siê, oraz powinny pozbawiaæ pope³niaj¹cych wykroczenia korzy�ci p³yn¹-
cych z nielegalnych dzia³alno�ci. Takie sankcje mog¹, w przypadku powa¿nych pogwa³ceñ,
wprowadzaæ postanowienia o odmowie, wycofaniu lub zawieszeniu zezwolenia na po³owy.

8.2.8 Pañstwa bandery powinny wspieraæ korzystanie z systemu ubezpieczeñ przez w³a-
�cicieli i czarteruj¹cych statki rybackie. W³a�ciciele i czarteruj¹cy statki rybackie powinni
dokonywaæ ubezpieczeñ w wystarczaj¹cym zakresie dla ochrony za³óg tych statków i ich
interesów, zabezpieczenia osób trzecich przed strat¹ lub szkod¹ i ochrony swoich w³asnych
interesów.

8.2.9 Pañstwa bandery powinny zagwarantowaæ, a¿eby cz³onkowie za³ogi mieli prawo



do repatriacji, bior¹c pod uwagê zasady wynikaj¹ce z �Konwencji nt. repatriacji marynarzy
(poprawionej), 1987, (Nr 166)�.

8.2.10 W razie nieszczê�liwego wypadku statku rybackiego lub osób na jego pok³adzie,
pañstwo bandery tego statku rybackiego powinno dostarczyæ szczegó³ów wypadku innemu
pañstwu, którego obywatel znajdowa³ siê na pok³adzie statku zwi¹zanego z wypadkiem.
Taka informacja powinna tak¿e, tam gdzie jest to praktykowane, zostaæ zakomunikowana
Miêdzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

8.3 Obowi¹zki pañstwa portu

8.3.1 Pañstwa portu powinny podj¹æ, w ramach procedur ustanowionych przez ich kra-
jowe prawodawstwo, w zgodzie z prawem miêdzynarodowym, ³¹cznie z maj¹cymi zastoso-
wanie miêdzynarodowymi porozumieniami i uk³adami, takie kroki jakie s¹ konieczne dla
osi¹gniêcia celów Kodeksu i pomocy innym pañstwom w osi¹gniêciu tych celów, oraz po-
winny zapoznaæ inne pañstwa ze szczegó³ami uregulowañ i �rodków prawnych, jakie one
ustanowi³y dla tego celu. Podejmuj¹c takie kroki pañstwo portu nie powinno dyskrymino-
waæ, w jakiejkolwiek postaci i okoliczno�ci, statków innego pañstwa.

8.3.2 Pañstwa portu powinny udzieliæ takiej pomocy pañstwom bandery jaka jest sto-
sowna, zgodnie z przepisami prawa krajowego pañstwa portu i prawem miêdzynarodowym,
kiedy statek rybacki znajduje siê dobrowolnie w porcie lub terminalu przybrze¿nym pañstwa
portu i pañstwo bandery statku prosi o pomoc pañstwo portu w odniesieniu do usuniêcia
niezgodno�ci z subregionalnymi, regionalnymi lub globalnymi �rodkami prawnymi ochrony
i zarz¹dzania lub z uzgodnionymi na p³aszczy�nie miêdzynarodowej minimalnymi standar-
dami dla ochrony przed zanieczyszczeniami i dla bezpieczeñstwa, zdrowia i warunków pra-
cy na pok³adzie statków rybackich.

8.4 Operacje po³owowe

8.4.1 Pañstwa powinny zagwarantowaæ, aby po³owy by³y prowadzone z nale¿nym sza-
cunkiem dla bezpieczeñstwa ludzkiego ¿ycia i nale¿nymi wzglêdami dla przyjêtych przez
Miêdzynarodow¹ Organizacjê Morsk¹ (IMO) miêdzynarodowych uregulowañ w odniesie-
niu do zapobiegania kolizjom na morzu oraz dla wymogów odnosz¹cych siê do ruchu mor-
skiego, ochrony �rodowiska morskiego i zapobiegania uszkodzeniom lub utracie narzêdzi
po³owowych.

8.4.2 Pañstwa powinny zabroniæ stosowania wybuchów, zatruwania i innych porówny-
walnie destrukcyjnych praktyk po³owowych.



8.4.3 Pañstwa powinny do³o¿yæ wszelkich starañ, aby zapewniæ systematyczne zbiera-
nie i kierowanie do w³a�ciwych organów zarz¹dzania dokumentacji dotycz¹cej operacji po-
³owowych, zatrzymanego po³owu ryb i gatunków nierybnych oraz, w odniesieniu do odrzu-
tów, informacji wymaganych przez te organy dla potrzeb oceny stanu zasobów. Pañstwa
powinny, tak dalece jak to mo¿liwe, tworzyæ programy, takie jak dotycz¹ce obserwatorów i
inspekcji, w celu promowania podporz¹dkowania zastosowanym �rodkom prawnym.

8.4.4 Pañstwa powinny promowaæ zastosowanie w³a�ciwej technologii, bior¹c pod uwagê
warunki ekonomiczne, dla najlepszego wykorzystania i przechowywania zatrzymanego po-
³owu.

8.4.5 Pañstwa, ze stosownymi ugrupowaniami zwi¹zanymi z przemys³em, powinny sty-
mulowaæ rozwój i wdra¿anie technologii i metod operacyjnych, które redukuj¹ odrzuty.
U¿ywanie narzêdzi po³owowych i metod dzia³ania, które prowadz¹ do wyrzucania po³owu
za burtê, powinno byæ zaniechane, a u¿ywanie narzêdzi po³owowych i metod dzia³ania,
które przyczyniaj¹ siê do wzrostu stopnia prze¿ycia uciekaj¹cej ryby, powinno byæ promo-
wane.

8.4.6 Pañstwa powinny wspó³dzia³aæ na rzecz rozwoju i stosowania technologii, mate-
ria³ów i metod operacyjnych, które zmniejszaj¹ utraty narzêdzi po³owowych i efekty nie
zamierzonego po³owu przez zgubione lub porzucone narzêdzia po³owowe.

8.4.7 Pañstwa powinny zagwarantowaæ, aby wprowadzenie na skalê przemys³ow¹ no-
wych narzêdzi, metod i operacji po³owowych w jakim� obszarze by³o poprzedzone ocen¹
ich zak³ócaj¹cego wp³ywu na habitat.

8.4.8 Powinny byæ promowane badania oddzia³ywania �rodowiskowego i socjalnego
narzêdzi po³owowych, a zw³aszcza, oddzia³ywania tych narzêdzi na ró¿norodno�æ biolo-
giczn¹ oraz na nadbrze¿ne spo³eczno�ci rybackie.

8.5 Selektywno�æ narzêdzi po³owowych

8.5.1 Pañstwa powinny wymagaæ, a¿eby narzêdzia, metody i praktyki po³owowe, w roz-
s¹dnym zakresie, by³y wystarczaj¹co selektywne aby zmniejszyæ odpady, odrzuty, nie ukie-
runkowany po³ów ryb i gatunków nierybnych oraz oddzia³ywanie na zwi¹zane i zale¿ne
gatunki, a tak¿e by urz¹dzenia techniczne nie prowadzi³y do omijania zwi¹zanych z tym
uregulowañ. W tym wzglêdzie, rybacy powinni wspó³dzia³aæ w rozwijaniu selektywnych
narzêdzi i metod po³owowych. Pañstwa powinny zagwarantowaæ, aby informacja o nowych
osi¹gniêciach w tym zakresie i wymogach by³a dostêpna dla wszystkich rybaków.



8.5.2 A¿eby ulepszyæ selektywno�æ, pañstwa powinny, w czasie opracowywania przepi-
sów prawnych i uregulowañ, braæ pod uwagê mo¿liwo�æ wyboru selektywnych narzêdzi,
metod i strategii po³owowych, dostêpnych dla przemys³u.

8.5.3 Pañstwa i stosowne instytucje powinny wspó³pracowaæ w rozwijaniu standardo-
wych metodologii badawczych dla selektywno�ci narzêdzi po³owowych, metod i strategii
po³owowych.

8.5.4 Wspó³praca miêdzynarodowa powinna byæ popierana w odniesieniu do progra-
mów badawczych w zakresie selektywno�ci narzêdzi po³owowych, oraz metod i strategii
po³owowych, rozpowszechniania rezultatów tych programów badawczych i transferu tech-
nologii.

8.6 Optymalizacja energii

8.6.1 Pañstwa powinny promowaæ tworzenie w³a�ciwych wzorców i wytycznych, które
prowadzi³yby do efektywniejszego wykorzystywania energii w dzia³alno�ci po³owowej i
zwi¹zanej z zagospodarowaniem po³owu w sektorze rybo³ówstwa.

8.6.2 Pañstwa powinny promowaæ rozwój i transfer technologii w odniesieniu do opty-
malizacji energii w sektorze rybo³ówstwa i, w szczególno�ci, zachêcaæ armatorów, czarteru-
j¹cych i kieruj¹cych statkami rybackimi do instalowania na ich statkach urz¹dzeñ optymali-
zuj¹cych energiê.

8.7 Ochrona �rodowiska wodnego

8.7.1 Pañstwa powinny wprowadzaæ i egzekwowaæ prawo i uregulowania prawne bazu-
j¹ce na miêdzynarodowej konwencji nt. zapobiegania zanieczyszczeniom przez statki, z 1973
roku, zmodyfikowanej Protokó³em z 1978 roku odnosz¹cym siê do tego (MARPOL 73/78).

8.7.2 Armatorzy, czarteruj¹cy i kieruj¹cy statkami rybackimi powinni zapewniæ wypo-
sa¿enie ich statków we w³a�ciwe urz¹dzenia zgodnie z wymogami MARPOL 73/78 i powin-
ni rozwa¿yæ zainstalowanie na pok³adzie urz¹dzeñ do prasowania lub spalania �mieci w
zale¿no�ci od klasy statku, w celu przetworzenia �mieci i innych odpadków wytwarzanych w
czasie normalnej eksploatacji statku.

8.7.3 Armatorzy, czarteruj¹cy i kieruj¹cy statkami rybackimi powinni zmniejszaæ do
minimum branie na pok³ad potencjalnych �mieci przez prowadzenie w³a�ciwej polityki za-
opatrzeniowej.



8.7.4 Za³oga statków rybackich powinna byæ dobrze zaznajomiona z w³a�ciwymi proce-
durami na pok³adzie statku, a¿eby zapobiegaæ przekroczeniu poziomu zrzutów ustalonego
przez MARPOL 73/78. Takie procedury powinny, jako minimum, obejmowaæ pozbywanie
siê oleistych odpadów oraz przenoszenie i sk³adowanie �mieci na pok³adzie.

8.8 Ochrona atmosfery

8.8.1 Pañstwa powinny przyj¹æ odpowiednie standardy i wytyczne, które obejmowa³y-
by postanowienia o redukcji niebezpiecznych substancji w emisjach gazów wydechowych.

8.8.2 Armatorzy, czarteruj¹cy i kieruj¹cy statkami rybackimi powinni zapewniæ wypo-
sa¿enie ich statków w urz¹dzenia do redukcji emisji substancji niszcz¹cych ozon. Odpowie-
dzialni cz³onkowie za³ogi statków rybackich powinni byæ dobrze obeznani z w³a�ciw¹ ob-
s³ug¹ i konserwacj¹ maszyn i instalacji pok³adowych.

8.8.3 Kompetentne w³adze powinny przygotowaæ wycofanie z u¿ycia czynników ch³od-
niczych chlorowcopochodnych (CFC i HCFC) w urz¹dzeniach i instalacjach ch³odniczych
statków rybackich oraz powinny zagwarantowaæ, a¿eby przemys³ okrêtowy i wszyscy zaan-
ga¿owani w przemy�le po³owowym zostali poinformowani o takich postanowieniach i pod-
porz¹dkowali siê im.

8.8.4 Armatorzy i kieruj¹cy statkami rybackimi powinni podj¹æ w³a�ciwe dzia³anie, aby
przestawiæ istniej¹ce statki na alternatywne dla CFC i HCFC czynniki ch³odnicze oraz na
alternatywne rozwi¹zania w stosunku do czynników halogenowych stosowanych w instala-
cjach przeciwpo¿arowych. Takie alternatywy powinny byæ wprowadzane do specyfikacji dla
wszystkich nowo budowanych statków rybackich.

8.8.5 Pañstwa i armatorzy, czarteruj¹cy i kieruj¹cy statkami rybackimi powinni postêpo-
waæ wed³ug miêdzynarodowych wytycznych dla pozbycia siê czynników CFC, HCFC i ha-
logenów.

8.9 Porty i miejsca wy³adunku dla statków rybackich

8.9.1 Pañstwa powinny wzi¹æ pod uwagê przy projektowaniu i budowie portów oraz miejsc
wy³adunku m.in. nastêpuj¹ce sprawy:

a) stworzenie bezpiecznych przystani dla statków rybackich i odpowiednich udogod-
nieñ obs³ugi dla statków, sprzedaj¹cych i kupuj¹cych;

b) udostêpnienie zaopatrzenia w s³odk¹ wodê i urz¹dzeñ do odprowadzenia wód �cie-



kowych;

c) wprowadzenie instalacji dla pozbywania siê odpadów, ³¹cznie z pozbywaniem siê
oleju, zaolejonej wody i narzêdzi po³owowych;

d) zmniejszenie do minimum zanieczyszczeñ pochodz¹cych z dzia³alno�ci rybo³ów-
stwa i �róde³ zewnêtrznych; oraz

e) podjêcie przedsiêwziêæ w celu zwalczania efektów erozji i zamulania.

8.9.2 Pañstwa powinny stworzyæ ramy instytucjonalne dla wyboru lub ulepszenia miejsc
usytuowania portów rybackich, umo¿liwiaj¹ce konsultacje z w³adzami odpowiedzialnymi
za zarz¹dzanie stref¹ brzegow¹.

8.10 Porzucenie konstrukcji i materia³ów

8.10.1 Pañstwa powinny zagwarantowaæ przestrzeganie standardów i wytycznych dla usu-
wania zbytecznych konstrukcji przybrze¿nych, wydanych przez Miêdzynarodow¹ Organiza-
cjê Morsk¹ (IMO). Pañstwa powinny równie¿ zapewniæ konsultowanie kompetentnych w³adz
rybackich przed podjêciem decyzji przez stosowne w³adze o porzuceniu konstrukcji i mate-
ria³ów.

8.11 Sztuczne rafy i urz¹dzenia skupiaj¹ce ryby

8.11.1 Pañstwa, tam gdzie jest to w³a�ciwe, powinny rozwijaæ politykê wzrostu populacji
stad i rozszerzaæ mo¿liwo�ci po³owowe przez zastosowanie sztucznych struktur, umieszczo-
nych z zachowaniem zasad bezpieczeñstwa ¿eglugi na dnie morskim lub powy¿ej niego lub
na powierzchni. Powinny byæ promowane badania zwi¹zane z u¿yciem tych struktur, obej-
muj¹c nimi oddzia³ywanie na ¿ywe zasoby morskie i �rodowisko.

8.11.2 Pañstwa powinny zagwarantowaæ przestrzeganie postanowieñ stosownych konwen-
cji miêdzynarodowych dotycz¹cych �rodowiska i bezpieczeñstwa ¿eglugi, kiedy dokonuje
siê wyboru materia³ów do budowy sztucznych raf i ich lokalizacji geograficznej.

8.11.3 Pañstwa powinny, w ramach planów zarz¹dzania stref¹ brzegow¹, ustanowiæ syste-
my zarz¹dzania sztucznymi rafami i urz¹dzeniami skupiaj¹cymi ryby. Takie systemy zarz¹-
dzania powinny wymagaæ akceptacji dla budowy i rozmieszczenia tych raf i urz¹dzeñ oraz
powinny braæ pod uwagê interesy rybaków, w tym rybaków zajmuj¹cych siê po³owami rze-
mie�lniczymi i na w³asne potrzeby.



8.11.4 Pañstwa powinny zagwarantowaæ, a¿eby w³adze odpowiedzialne za aktualizowanie
zapisów kartograficznych i map dla celów nawigacji, jak równie¿ stosowne w³adze zajmuj¹-
ce siê ochron¹ �rodowiska, zosta³y odpowiednio poinformowane przed umieszczeniem lub
usuniêciem sztucznych raf lub urz¹dzeñ skupiaj¹cych ryby.

ARTYKU£ 9 - ROZWÓJ AKWAKULTURY

9.1 Odpowiedzialny rozwój akwakultury, ³¹cznie z rybo³ówstwem opartym na
hodowli, na obszarach znajduj¹cych siê pod jurysdykcj¹ krajow¹

9.1.1 Pañstwa powinny ustanawiaæ, utrzymywaæ i rozwijaæ odpowiednie ramy prawne i
administracyjne, które u³atwiaj¹ rozwój odpowiedzialnej akwakultury.

9.1.2 Pañstwa powinny promowaæ odpowiedzialny rozwój i zarz¹dzanie akwakultur¹,
³¹cznie z daleko posuniêt¹ ocen¹ skutków rozwoju akwakultury w odniesieniu do ró¿norod-
no�ci genetycznej i integralno�ci ekosystemu, oparte na najlepszej dostêpnej informacji na-
ukowej.

9.1.3 Pañstwa powinny sporz¹dzaæ i regularnie uaktualniaæ strategie i plany rozwoju
akwakultury, zgodnie z wymogami, aby zapewniæ trwale zrównowa¿ony pod wzglêdem eko-
logicznym rozwój akwakultury i pozwoliæ na racjonalne korzystanie z zasobów z udzia³em
akwakultury i innych dzia³añ.

9.1.4 Pañstwa powinny zagwarantowaæ, a¿eby byt lokalnych spo³eczno�ci i ich dostêp
do ³owisk nie dozna³ uszczerbku z powodu rozwoju akwakultury.

9.1.5 Pañstwa powinny ustanowiæ skuteczne procedury, specyficzne dla akwakultury,
a¿eby podj¹æ w³a�ciw¹ ocenê �rodowiska i jego monitoring w celu ograniczenia do mini-
mum niekorzystnych zmian ekologicznych oraz zwi¹zanych z tym konsekwencji ekonomicz-
nych i spo³ecznych, wynikaj¹cych z u¿ywania wody, korzystania z ziemi, odprowadzania
�cieków, u¿ywania lekarstw i chemikaliów, oraz innych dzia³añ zwi¹zanych z akwakultur¹.

9.2 Odpowiedzialny rozwój akwakultury, ³¹cznie z rybo³ówstwem opartym na
hodowli, w ekosystemach wodnych rozdzielonych granicami

9.2.1 Pañstwa powinny ochraniaæ ekosystemy wodne rozdzielone granicami przez wspie-
ranie praktyk objêtych odpowiedzialn¹ akwakultur¹ na obszarze ich jurysdykcji i przez wspó-
³pracê w promowaniu praktyk trwale zrównowa¿onej akwakultury.

9.2.2 Pañstwa powinny, z nale¿nym respektem wobec s¹siednich pañstw, i w zgodzie z



prawem miêdzynarodowym, zapewniæ odpowiedzialny wybór gatunków, usytuowania i za-
rz¹dzania dzia³alno�ci¹ w ramach akwakultury, która mo¿e mieæ wp³yw na ekosystemy wod-
ne rozdzielone granicami.

9.2.3 Pañstwa powinny odpowiednio konsultowaæ siê z s¹siednimi krajami przed wpro-
wadzeniem gatunków niemiejscowych do ekosystemów wodnych rozdzielonych granicami.

9.2.4 Pañstwa powinny ustanowiæ w³a�ciwe mechanizmy, takie jak bazy danych i sieci
informacyjne do zbierania, dzielenia siê i rozpowszechniania danych zwi¹zanych z ich dzia-
³alno�ci¹ w ramach akwakultury, a¿eby u³atwiæ wspó³pracê w planowaniu rozwoju akwakul-
tury na poziomie krajowym, subregionalnym, regionalnym i globalnym.

9.2.5 Pañstwa powinny wspó³pracowaæ w rozwijaniu w³a�ciwych mechanizmów, kiedy
jest to wymagane, dla monitorowania wp³ywu �rodków u¿ytych w akwakulturze.

9.3 Stosowanie materia³u genetycznego organizmów wodnych dla celów akwa-
kultury ³¹cznie z rybo³ówstwem opartym na hodowli

9.3.1 Pañstwa powinny zachowywaæ genetyczn¹ ró¿norodno�æ oraz utrzymywaæ inte-
gralno�æ spo³eczno�ci wodnych i ekosystemów przez w³a�ciwe zarz¹dzanie. W szczególno-
�ci, powinny byæ podjête wysi³ki aby zminimalizowaæ szkodliwe skutki wprowadzenia nie-
rdzennych gatunków lub genetycznie zmienionych stad u¿ytych w akwakulturze, ³¹cznie z
rybo³ówstwem bazuj¹cym na hodowli, do wód, specjalnie tam, gdzie istnieje niebezpieczeñ-
stwo rozprzestrzenienia siê nierdzennych gatunków i genetycznie zmienionych stad w wo-
dach znajduj¹cych siê pod jurysdykcj¹ innych pañstw, jak równie¿ w wodach pañstwa ich
pochodzenia. Pañstwa powinny, kiedykolwiek jest to mo¿liwe, promowaæ kroki zmierzaj¹ce
do ograniczenia do minimum niekorzystnych skutków genetycznych, zdrowotnych i innych,
wywo³anych ucieczk¹ ryb hodowlanych, w odniesieniu do stad dzikich.

9.3.2 Pañstwa powinny wspó³pracowaæ przy opracowywaniu, przystosowywaniu i wdra-
¿aniu miêdzynarodowych kodeksów praktyki i procedur maj¹cych zastosowanie przy wpro-
wadzaniu i przemieszczaniu organizmów wodnych.

9.3.3 Pañstwa powinny, w celu ograniczenia do minimum ryzyka przeniesienia chorób i
innych niekorzystnych skutków na dzikie i hodowlane stada, zachêcaæ do przyjêcia w³a�ci-
wych praktyk w ulepszaniu genetycznym stad rozrodczych, wprowadzaniu gatunków nie-
rdzennych, oraz w produkcji, sprzeda¿y i transporcie ikry, larw lub narybku, stada rozrod-
czego lub innych ¿ywych materia³ów. Pañstwa powinny u³atwiaæ przygotowanie i wdra¿anie
stosownych krajowych kodeksów praktyki i procedur dla tego celu.



9.3.4 Pañstwa powinny promowaæ stosowanie w³a�ciwych procedur przy doborze stada
rozrodczego i produkcji ikry, larw i narybku.

9.3.5 Pañstwa powinny, tam gdzie jest to w³a�ciwe,  promowaæ badania i, kiedy jest to
mo¿liwe do wykonania, rozwój technik hodowlanych w odniesieniu do zagro¿onych gatun-
ków, a¿eby chroniæ, przywracaæ dobr¹ kondycjê i powiêkszaæ ich zasoby, bior¹c pod uwagê
trudne do realizacji potrzeby zachowania ró¿norodno�ci genetycznej zagro¿onych gatun-
ków.

9.4 Odpowiedzialna akwakultura na poziomie produkcji

9.4.1 Pañstwa powinny promowaæ odpowiedzialne praktyki w akwakulturze w interesie
spo³eczno�ci wiejskich, organizacji producentów i hodowców ryb.

9.4.2 Pañstwa powinny promowaæ aktywny udzia³ hodowców ryb i ich spo³eczno�ci w
rozwijaniu odpowiedzialnych praktyk zarz¹dzania akwakultur¹.

9.4.3 Pañstwa powinny promowaæ wysi³ki, które prowadz¹ do ulepszenia doboru i sto-
sowania w³a�ciwego pokarmu, dodatków do niego i �rodków u¿y�niaj¹cych, ³¹cznie z nawo-
zami.

9.4.4 Pañstwa powinny promowaæ praktyki efektywnego zarz¹dzania farmami i zdro-
wiem ryb, wyró¿niaj¹c �rodki higieniczne i szczepionki. Bezpieczne, skuteczne i minimalne
stosowanie �rodków terapeutycznych, hormonów i lekarstw, antybiotyków i innych chemi-
kaliów zwalczaj¹cych choroby powinno byæ zapewnione.

9.4.5 Pañstwa powinny regulowaæ stosowanie w akwakulturze �rodków chemicznych,
które s¹ ryzykowne dla ludzkiego zdrowia i �rodowiska.

9.4.7 Pañstwa powinny zapewniæ bezpieczeñstwo dla zdrowia produktów ¿ywno�cio-
wych pochodz¹cych z akwakultury i promowaæ wysi³ki, które prowadziæ bêd¹ do utrzyma-
nia jako�ci produktów i podniesienia ich warto�ci poprzez szczególnie staranne traktowanie
przed i w czasie od³owu, w przetwórstwie wstêpnym oraz podczas sk³adowania produktów i
ich transportu.

ARTYKU£ 10 - INTEGRACJA RYBO£ÓWSTWA Z ZARZ¥DZANIEM STREF¥
BRZEGOW¥

10.1 Ramy instytucjonalne



10.1.1 Pañstwa powinny zadbaæ o przyjêcie w³a�ciwej polityki, ram prawnych i instytu-
cjonalnych w celu osi¹gniêcia trwale zrównowa¿onego i zintegrowanego wykorzystywania
zasobów, bior¹c pod uwagê wra¿liwo�æ ekosystemów strefy brzegowej i ograniczono�æ ich
zasobów naturalnych, a tak¿e potrzeby nadbrze¿nych spo³eczno�ci.

10.1.2 Maj¹c na wzglêdzie ró¿norodne wykorzystywanie strefy brzegowej, pañstwa po-
winny zadbaæ o to, by przedstawiciele rybo³ówstwa i spo³eczno�ci rybackich byli konsulto-
wani w procesach decyzyjnych oraz byli w³¹czani do innych dzia³añ odnosz¹cych siê do
planowania w zakresie zarz¹dzania stref¹ brzegow¹ i jej rozwoju.

10.1.3 Pañstwa powinny rozwijaæ, w sposób w³a�ciwy, ramy instytucjonalne i prawne w
celu okre�lenia mo¿liwych sposobów wykorzystywania zasobów strefy brzegowej i kiero-
waæ dostêpem do nich bior¹c pod uwagê prawa nadbrze¿nych spo³eczno�ci rybackich i ich
zwyczajowe praktyki pozostaj¹ce w zgodzie z trwale zrównowa¿onym rozwojem.

10.1.4 Pañstwa powinny u³atwiaæ zastosowanie w rybo³ówstwie praktyk, które zapobie-
gaj¹ konfliktom w�ród u¿ytkowników zasobów rybnych i miêdzy nimi a innymi u¿ytkowni-
kami strefy brzegowej.

10.1.5 Pañstwa powinny promowaæ ustanowienie procedur i mechanizmów na w³a�ci-
wym poziomie administracyjnym dla likwidowania konfliktów, które wystêpuj¹ w sektorze
rybo³ówstwa oraz miêdzy u¿ytkownikami zasobów rybnych i innymi u¿ytkownikami strefy
brzegowej.

10.2 Podejmowane �rodki

10.2.1Pañstwa powinny promowaæ spo³eczne u�wiadomienie potrzeby ochrony i zarz¹dza-
nia zasobami strefy brzegowej i udzia³u w procesie zarz¹dzania ze strony tych, których ono
dotyczy.

10.2.2 W celu wspomagania podejmowania decyzji o przydziale i wykorzystywaniu za-
sobów strefy brzegowej, pañstwa powinny promowaæ ocenê ich warto�ci bior¹c pod uwagê
czynniki ekonomiczne, socjalne i kulturowe.

10.2.3 Przy ustalaniu polityki wobec strefy brzegowej, pañstwa powinny szczególnie braæ
pod uwagê ryzyko i aspekty niepewno�ci z tym zwi¹zane.

10.2.4 Pañstwa, w zgodzie z ich mo¿liwo�ciami, powinny ustanawiaæ lub promowaæ usta-
nawianie systemów monitorowania �rodowiska strefy brzegowej, jako czê�æ procesu zarz¹-
dzania t¹ stref¹, stosuj¹c parametry fizyczne, chemiczne, biologiczne i socjalne.



10.2.5 Pañstwa powinny promowaæ wielodyscyplinarne badania dla wspierania zarz¹-
dzania stref¹ brzegow¹, szczególnie w jego aspektach �rodowiskowych, biologicznych, eko-
nomicznych, socjalnych, prawnych i instytucjonalnych.

10.3 Wspó³praca regionalna

10.3.1 Pañstwa posiadaj¹ce s¹siaduj¹ce ze sob¹ strefy brzegowe powinny wspó³praco-
waæ dla u³atwienia trwale zrównowa¿onego u¿ytkowania zasobów tych stref i ochrony ich
�rodowiska.

10.3.2 Je�li podejmowana dzia³alno�æ w strefie brzegowej jednego pañstwa mo¿e mieæ
negatywny wp³yw na �rodowisko poza jego granicami, pañstwa powinny:

a) dostarczyæ we w³a�ciwym czasie informacji na ten temat i, je�li to mo¿liwe, ostrzec
z wyprzedzeniem potencjalnie zagro¿one pañstwa; i

b) konsultowaæ siê z tymi pañstwami mo¿liwie wcze�nie.

10.3.3 Pañstwa powinny ze sob¹ wspó³pracowaæ na poziomie subregionalnym i regional-
nym w celu ulepszania zarz¹dzania stref¹ brzegow¹.

10.4 Wdra¿anie

10.4.1 Pañstwa powinny ustanowiæ mechanizmy wspó³pracy i koordynacji pomiêdzy
w³adzami krajowymi zajmuj¹cymi siê planowaniem, rozwojem, ochron¹ i zarz¹dzaniem stre-
fami brzegowymi.

10.4.2 Pañstwa powinny zadbaæ o to, by w³adza lub w³adze reprezentuj¹ce sektor rybo-
³ówstwa w procesie zarz¹dzania stref¹ brzegow¹ mia³y w³a�ciwe mo¿liwo�ci techniczne i
�rodki finansowe.

ARTYKU£ 11 - ZAGOSPODAROWANIE PO£OWU I HANDEL

11.1 Odpowiedzialne wykorzystywanie ryby

11.1.1 Pañstwa powinny zastosowaæ w³a�ciwe �rodki dla zapewnienia prawa konsumen-
tów do bezpiecznych, zdrowych i nie fa³szowanych ryb i produktów po³owu.



11.1.2 Pañstwa powinny ustanowiæ i utrzymywaæ skuteczne systemy krajowe dla zapew-
nienia bezpieczeñstwa i jako�ci w celu ochrony zdrowia konsumenta oraz zapobiegania oszu-
stwom handlowym.

11.1.3 Pañstwa powinny okre�liæ minimalne standardy dla zapewnienia bezpieczeñstwa i
jako�ci oraz spowodowaæ, by te standardy zosta³y wprowadzone w ca³ym przemy�le. Powin-
ny promowaæ wdro¿enie standardów jako�ci uzgodnionych w ramach Komisji ds. Kodeksu
¯ywno�ciowego FAO/WHO i innych organizacji lub przedsiêwziêæ zwi¹zanych ze spraw¹.

11.1.4 Pañstwa powinny wspó³pracowaæ w celu zharmonizowania, lub wzajemnego uzna-
nia, albo obydwu jednocze�nie, krajowych �rodków sanitarnych i programów certyfikacji
oraz wykorzystaæ mo¿liwo�ci powo³ania wzajemnie uznanych agencji ds. kontroli i certyfi-
kacji.

11.1.5 Pañstwa powinny uznaæ, formu³uj¹c krajow¹ politykê wobec trwale zrównowa¿o-
nego rozwoju i u¿ytkowania po³awianych zasobów, znacz¹c¹ rolê ekonomiczn¹ i spo³eczn¹
tej czê�ci rybo³ówstwa, która zajmuje siê zagospodarowaniem po³owu.

11.1.6 Pañstwa i odpowiednie organizacje powinny sponsorowaæ badania w odniesieniu
do technologii rybnej i zabezpieczenia jako�ci oraz wspieraæ projekty ulepszeñ w traktowa-
niu ryby po jej od³owieniu, bior¹c pod uwagê oddzia³ywanie tych projektów pod wzglêdem
ekonomicznym, socjalnym, �rodowiskowym i ¿ywieniowym.

11.1.7 Pañstwa, uwzglêdniaj¹c istnienie ró¿nych metod produkcji, powinny, poprzez
wspó³pracê i u³atwienia dla rozwoju oraz transfer w³a�ciwych technologii, zagwarantowaæ
a¿eby metody stosowane w przetwórstwie, transporcie i sk³adowaniu by³y nieszkodliwe dla
�rodowiska.

11.1.8 Pañstwa powinny zachêcaæ wszystkich zaanga¿owanych w przetwórstwo rybne,
dystrybucjê i marketing do:

a) redukowania strat i odpadów w procesie zagospodarowywania po³owu;

b) ulepszania wykorzystywania przy³owu w stopniu jaki odpowiada³by zasadom za-
rz¹dzania w odpowiedzialnym rybo³ówstwie;

c) wykorzystywania zasobów, zw³aszcza wody i energii, a w szczególno�ci drewna,
w sposób nieszkodliwy dla �rodowiska.

11.1.9 Pañstwa powinny zachêcaæ do wykorzystywania ryb do konsumpcji przez ludzi i



promowaæ konsumpcjê ryb kiedykolwiek jest to wskazane.

11.1.10 Pañstwa powinny wspó³pracowaæ w celu u³atwiania krajom rozwijaj¹cym siê pro-
dukowania wyrobów o warto�ci dodanej.

11.1.11 Pañstwa powinny zagwarantowaæ a¿eby miêdzynarodowy i wewnêtrzny handel
ryb¹ i produktami po³owu odbywa³ siê w zgodzie ze zdrowymi praktykami ochrony i zarz¹-
dzania, przez ulepszanie identyfikacji pochodzenia ryby i produktów po³owu znajduj¹cych
siê w  obrocie.

11.1.12 Pañstwa powinny zagwarantowaæ a¿eby skutki dla �rodowiska wynikaj¹ce z dzia-
³alno�ci zwi¹zanej z zagospodarowaniem po³owu by³y uwzglêdniane w trakcie opracowy-
wania przepisów prawa, uregulowañ i polityki bez szkody dla rynku.

11.2 Odpowiedzialny handel miêdzynarodowy

11.2.1 Postanowienia tego Kodeksu powinny byæ interpretowane i stosowane w zgodzie
z zasadami, przepisami i zobowi¹zaniami ustanowionymi w Porozumieniu o �wiatowej Or-
ganizacji Handlu (WTO).

11.2.2 Miêdzynarodowy handel ryb¹ i produktami po³owu nie powinien szkodziæ trwale
zrównowa¿onemu rozwojowi rybo³ówstwa i odpowiedzialnemu u¿ytkowaniu ¿ywych zaso-
bów wód.

11.2.3 Pañstwa powinny zagwarantowaæ a¿eby �rodki zastosowane wobec miêdzynaro-
dowego handlu ryb¹ i produktami po³owu by³y przejrzyste, oparte, kiedy ma to zastosowa-
nie, na dowodach naukowych, oraz by³y w zgodzie z przepisami uzgodnionymi na forum
miêdzynarodowym.

11.2.4 �rodki prawne handlu ryb¹ zastosowane przez pañstwa dla ochrony ¿ycia lub zdro-
wia ludzkiego b¹d� zwierzêcego, interesów konsumentów lub �rodowiska, nie powinny byæ
dyskryminuj¹ce i powinny byæ w zgodzie z regu³ami handlu uzgodnionymi na forum miê-
dzynarodowym, w szczególno�ci z zasadami, przepisami i zobowi¹zaniami ustanowionymi
przez WTO w ramach Porozumienia nt. zastosowania �rodków sanitarnych i fitosanitarnych
oraz Porozumienia nt. barier technicznych w handlu.

11.2.5 Pañstwa powinny w dalszym ci¹gu liberalizowaæ handel ryb¹ i produktami po³o-
wu oraz eliminowaæ bariery i deformacje rynku, takie jak c³a, kwoty i bariery nietaryfowe, w
zgodzie z zasadami, przepisami i zobowi¹zaniami Porozumienia WTO.



11.2.6 Pañstwa nie powinny bezpo�rednio lub po�rednio stwarzaæ niepotrzebnych, ukry-
tych barier dla handlu, które ograniczaj¹ konsumentowi wolno�æ wyboru dostawcy lub za-
braniaj¹ dostêpu do rynku.

11.2.7 Pañstwa nie powinny warunkowaæ dostêpu do rynków dostêpem do zasobów. Za-
sada ta nie wyklucza mo¿liwo�ci zawierania porozumieñ po³owowych miêdzy pañstwami,
które w³¹czaj¹ postanowienia odnosz¹ce siê do dostêpu do zasobów, handlu i dostêpu do
rynków, transferu technologii, badañ naukowych, szkolenia i innych istotnych elementów.

11.2.8 Pañstwa nie powinny ³¹czyæ dostêpu do rynków z kupnem okre�lonej technologii
lub sprzeda¿¹ innych produktów.

11.2.9 Pañstwa powinny wspó³pracowaæ w dostosowywaniu siê do odpowiednich poro-
zumieñ miêdzynarodowych reguluj¹cych handel w zakresie gatunków zagro¿onych.

11.2.10 Pañstwa powinny doprowadzaæ do porozumieñ miêdzynarodowych w kwestii han-
dlu ¿ywymi okazami w przypadku istnienia ryzyka wyrz¹dzenia szkody �rodowisku w pañ-
stwach importuj¹cych lub eksportuj¹cych.

11.2.11 Pañstwa powinny wspó³pracowaæ przy promowaniu zdecydowanego wspierania i
efektywnego wdra¿ania odpowiednich standardów miêdzynarodowych w handlu ryb¹ i pro-
duktami po³owu oraz ochronie ¿ywych zasobów wód.

11.2.12 Pañstwa nie powinny podejmowaæ �rodków ochrony ¿ywych zasobów wód w celu
uzyskania korzy�ci z handlu i inwestowania.

11.2.13 Pañstwa powinny wspó³pracowaæ przy opracowywaniu, maj¹cych zastosowanie
miêdzynarodowe, przepisów i standardów dla handlu ryb¹ i produktami po³owu w zgodzie z
zasadami, przepisami i zobowi¹zaniami ustanowionymi w Porozumieniu WTO.

11.2.14 Pañstwa powinny wspó³pracowaæ miêdzy sob¹ i aktywnie uczestniczyæ w forach
regionalnych i wielostronnych, takich jak WTO, w celu zapewnienia równoprawnego, nie
dyskryminuj¹cego handlu ryb¹ i produktami po³owu, jak równie¿ szerokiego wsparcia dla
uzgodnionych wielostronnie �rodków ochrony zasobów rybo³ówstwa.

11.2.15 Pañstwa, agencje pomocy, banki wielostronnego rozwoju i inne odpowiednie or-
ganizacje miêdzynarodowe powinny zagwarantowaæ a¿eby ich polityka i stosowane prakty-
ki odnosz¹ce siê do promocji miêdzynarodowego handlu ryb¹ i produkcji eksportowej nie
powodowa³y degradacji �rodowiska lub nie mia³y negatywnego wp³ywu w zakresie praw i
potrzeb ¿ywno�ciowych ludzi, dla których ryba ma szczególne znaczenie dla zdrowia i do-



brego samopoczucia oraz dla których inne porównywalne �ród³a po¿ywienia nie s¹ ³atwo
dostêpne lub s¹ nieosi¹galne.

11.3 Prawo i uregulowania w odniesieniu do handlu ryb¹

11.3.1 Prawo, uregulowania i procedury administracyjne, maj¹ce zastosowanie do miê-
dzynarodowego handlu ryb¹ i produktami po³owu, powinny byæ przejrzyste, mo¿liwie pro-
ste, zrozumia³e i, kiedy jest to w³a�ciwe, opieraæ siê na uzasadnieniu naukowym.

11.3.2 Pañstwa, w zgodzie z prawem miêdzynarodowym, powinny u³atwiaæ w³a�ciw¹
konsultacjê i udzia³ przemys³u, grup zwi¹zanych z ochron¹ �rodowiska i prawami konsu-
menta w opracowywaniu i wdra¿aniu praw i uregulowañ zwi¹zanych z handlem ryb¹ i pro-
duktami po³owu.

11.3.3 Pañstwa powinny upraszczaæ ich prawo, uregulowania i procedury administracyj-
ne maj¹ce zastosowanie do handlu ryb¹ i produktami po³owu, bez szkody dla ich skuteczno-
�ci.

11.3.4 Kiedy pañstwo wprowadza do swoich wymogów prawnych zmiany, maj¹ce wp³yw
na handel ryb¹ i produktami po³owu z innymi pañstwami, to powinno o tym dostatecznie
poinformowaæ i daæ wystarczaj¹co du¿o czasu, a¿eby pozwoliæ tym pañstwom i producen-
tom na wprowadzenie, tam gdzie jest to w³a�ciwe, koniecznych zmian w ich procesach i
procedurach. W zwi¹zku z tym, po¿¹dana by³aby konsultacja z pañstwami, których to doty-
czy, na temat limitu czasu potrzebnego do wprowadzenia zmian. Nale¿n¹ uwagê powinno
siê zwróciæ na pro�by ze strony rozwijaj¹cych siê krajów o czasowe zwolnienie ze zobowi¹-
zañ.

11.3.5 Pañstwa powinny okresowo dokonywaæ przegl¹du prawa i uregulowañ, maj¹cych
zastosowanie do miêdzynarodowego handlu ryb¹ i produktami po³owu, w celu stwierdzenia
czy warunki bêd¹ce przyczyn¹ ich wprowadzenia w dalszym ci¹gu istniej¹.

11.3.6 Pañstwa powinny harmonizowaæ, tak daleko jak to mo¿liwe, standardy maj¹ce
zastosowanie do miêdzynarodowego handlu ryb¹ i produktami po³owu zgodnie z odpowied-
nimi postanowieniami uznanymi na forum miêdzynarodowym.

11.3.7 Pañstwa powinny zbieraæ, rozpowszechniaæ i okresowo wymieniaæ �cis³e i sto-
sowne informacje statystyczne na temat miêdzynarodowego handlu ryb¹ i produktami po³o-
wu, za po�rednictwem odpowiednich instytucji krajowych i organizacji miêdzynarodowych.

11.3.8 Pañstwa powinny bezzw³ocznie zawiadamiaæ zainteresowane pañstwa, WTO i inne



w³a�ciwe organizacje miêdzynarodowe o przygotowywaniu i zmianach prawa, uregulowañ i
procedur administracyjnych maj¹cych zastosowanie do miêdzynarodowego handlu ryb¹ i
produktami po³owu.

ARTYKU£ 12 - BADANIA W RYBO£ÓWSTWIE

12.1 Pañstwa powinny byæ �wiadome tego, ¿e odpowiedzialne rybo³ówstwo wymaga
dostêpu do solidnej bazy naukowej, a¿eby pomóc w podejmowaniu decyzji zarz¹dzaj¹cym
rybo³ówstwem i innym zainteresowanym stronom. Dlatego te¿, pañstwa powinny zapewniæ
prowadzenie stosownych badañ we wszystkich aspektach rybo³ówstwa obejmuj¹cych m.in.
biologiê, ekologiê, technologiê, naukê o �rodowisku, ekonomiê, naukê o spo³eczeñstwie,
akwakulturê i naukê o ¿ywieniu. Pañstwa powinny zapewniæ dostêp do technicznego zaple-
cza badawczego, prowadzenie w³a�ciwego szkolenia, odpowiedni¹ obsadê kadrow¹ i orga-
nizacjê - potrzebne do prowadzenia badañ - bior¹c pod uwagê specjalne potrzeby krajów
rozwijaj¹cych siê.

12.2 Pañstwa powinny stworzyæ odpowiednie ramy instytucjonalne dla okre�lenia po-
trzeb w zakresie badañ stosowanych i ich w³a�ciwego wykorzystania.

12.3 Pañstwa powinny zapewniæ analizowanie danych wynikaj¹cych z badañ, opubli-
kowanie wyników tych analiz respektuj¹c poufno�æ tam gdzie jest to wskazane, rozpowszech-
nianie ich okresowo i w sposób ³atwy do zrozumienia, przez co najlepsze udokumentowanie
naukowe stanie siê ogólnie dostêpne, daj¹c wk³ad do ochrony, zarz¹dzania i rozwoju rybo-
³ówstwa. Przy braku takiej informacji naukowej, odpowiednie badania powinny zostaæ za-
inicjowane, tak szybko jak to mo¿liwe.

12.4 Pañstwa powinny zbieraæ rzetelne i dok³adne dane potrzebne do oceny stanu rybo-
³ówstwa i ekosystemów, obejmuj¹ce m.in. dane na temat przy³owu, odrzutów i odpadów.
Tam gdzie jest to wskazane, dane te powinny byæ dostarczane, we w³a�ciwym czasie i na
odpowiednim poziomie agregacji, innym zainteresowanym pañstwom, subregionalnym, re-
gionalnym i globalnym organizacjom rybackim.

12.5 Pañstwa powinny byæ zdolne do monitorowania i oceny stanu zasobów bêd¹cych
pod ich jurysdykcj¹, ³¹cznie z wp³ywem zmian zachodz¹cych w ekosystemie na skutek presji
po³owowej, zanieczyszczeñ lub zmian w habitacie. Powinny one stworzyæ potencja³ badaw-
czy potrzebny do oceny wp³ywu zmian klimatycznych i �rodowiskowych na zasoby rybne i
ekosystemy wodne.

12.6 Pañstwa powinny wspieraæ i wzmacniaæ krajowy potencja³ badawczy, aby móg³
on osi¹gn¹æ uznane standardy naukowe.



12.7 Pañstwa, i kiedy jest to w³a�ciwe - we wspó³pracy z odpowiednimi organizacjami
miêdzynarodowymi, powinny wspieraæ badania dla zapewnienia optymalnego u¿ytkowania
zasobów rybnych i stymulowaæ podejmowanie badañ potrzebnych dla wsparcia krajowej
polityki odno�nie wykorzystywania ryb jako po¿ywienia.

12.8 Pañstwa powinny prowadziæ badania ¿ywno�ci i �rodowiska wodnego z którego
ona pochodzi, monitorowaæ to �rodowisko i dostawy ¿ywno�ci z niego siê wywodz¹cej oraz
upewniaæ siê, ¿e nie maj¹ one negatywnego wp³ywu na zdrowie konsumentów. Wyniki tych
badañ powinny byæ ogólnie dostêpne.

12.9 Pañstwa powinny zapewniæ odpowiednie przebadanie ekonomicznych, socjalnych,
marketingowych i organizacyjnych aspektów rybo³ówstwa, oraz wykorzystanie otrzymanych
danych w monitoringu, analizie i formu³owaniu polityki.

12.10 Pañstwa powinny wykonywaæ prace studialne na temat selektywno�ci narzêdzi
po³owowych i wp³ywu narzêdzi po³owowych, w aspekcie �rodowiskowym, na gatunki bêd¹-
ce celem po³owu oraz zachowania siê tych gatunków, i gatunków nie bêd¹cych celem po³o-
wu, wobec stosowanych narzêdzi po³owowych. Studia te powinny wspomagaæ decyzje, po-
dejmowane w ramach zarz¹dzania, maj¹ce na celu zminimalizowanie niewykorzystanego
po³owu oraz zachowanie ró¿norodno�ci biologicznej ekosystemów i miejsc bytowania orga-
nizmów wodnych.

12.11 Pañstwa powinny zapewniæ dokonanie naukowej oceny wp³ywu na po³owy i eko-
systemy nowych narzêdzi po³owowych, tam gdzie bêd¹ stosowane. Skutki wprowadzenia
tych narzêdzi powinny byæ monitorowane.

12.12 Pañstwa powinny �ledziæ i dokumentowaæ wiedzê o tradycyjnym rybo³ówstwie,
stosowanych w nim technologiach, szczególnie w rybo³ówstwie ma³ej skali, a¿eby oceniæ jej
przydatno�æ dla ochrony, zarz¹dzania i rozwoju trwale zrównowa¿onego rybo³ówstwa.

12.13 Pañstwa powinny promowaæ wykorzystywanie wyników badañ jako bazy dla okre-
�lenia celów zarz¹dzania, punktów odniesienia i kryteriów oceny osi¹gniêæ, jak równie¿ dla
zapewnienia odpowiednich powi¹zañ miêdzy badaniami stosowanymi a zarz¹dzaniem rybo-
³ówstwem.

12.14 Pañstwa prowadz¹ce dzia³alno�æ naukowo-badawcz¹ na wodach bêd¹cych pod
jurysdykcj¹ innego pañstwa powinny zapewniæ podporz¹dkowanie siê przez ich statki pra-
wu i przepisom tego pañstwa oraz prawu miêdzynarodowemu.



12.15 Pañstwa powinny promowaæ wprowadzenie jednolitych wytycznych kierowania
badaniami w rybo³ówstwie na wodach otwartych.

12.16 Pañstwa powinny, tam gdzie jest to w³a�ciwe, wspieraæ ustanawianie mechani-
zmów, ³¹cznie z wprowadzeniem jednolitych wytycznych, u³atwiaj¹cych badania na pozio-
mie subregionalnym i regionalnym oraz powinny zachêcaæ do wykorzystywania wyników
tych badañ w innych regionach.

12.17 Pañstwa, bezpo�rednio lub z poparciem odpowiednich organizacji miêdzynarodo-
wych, powinny rozwijaæ programy wspó³pracy technicznej i badawczej, w celu lepszego
zrozumienia biologii, �rodowiska i stanu zasobów wystêpuj¹cych w wodach wokó³ granic
lub poza nie wykraczaj¹cych.

12.18 Pañstwa i odpowiednie organizacje miêdzynarodowe powinny promowaæ i roz-
szerzaæ potencja³ badawczy krajów rozwijaj¹cych siê, m.in. w zakresie zbierania danych i
analizy, informacji, nauki i technologii, zasobów ludzkich, rozwoju i budowy zaplecza ba-
dawczego, w celu ich efektywnego udzia³u w ochronie, zarz¹dzaniu i trwale zrównowa¿o-
nym u¿ytkowaniu ¿ywych zasobów wód.

12.19 Kompetentne organizacje miêdzynarodowe powinny, tam gdzie jest to w³a�ciwe,
udzielaæ wsparcia technicznego i finansowego pañstwom na ich ¿yczenie i kiedy s¹ one
zaanga¿owane w prace badawcze nastawione na ocenê zasobów, które wcze�niej nie by³y
od³awiane lub by³y wykorzystywane w ma³ym stopniu.

12.20 Odpowiednie miêdzynarodowe organizacje techniczne i finansowe powinny, na
¿yczenie, wspieraæ pañstwa w ich wysi³kach badawczych, po�wiêcaj¹c specjaln¹ uwagê kra-
jom rozwijaj¹cym siê, szczególnie tym najmniej rozwiniêtym i po³o¿onym na ma³ych wy-
spach.

Za³¹cznik 1

OKOLICZNO�CI ZWI¥ZANE Z OPRACOWANIEM KODEKSU

1. Za³¹cznik ten opisuje proces przygotowania i negocjacji Kodeksu, który doprowa-
dzi³ do przed³o¿enia go do przyjêcia przez 28 Sesjê Konferencji FAO. Wydawa³o siê celowe
za³¹czenie tej sekcji jako odniesienia do �ród³a pochodzenia i przebiegu prac nad Kodek-
sem, by w ten sposób odzwierciedliæ zainteresowanie i ducha kompromisu wszystkich zaan-
ga¿owanych w jego opracowanie stron. Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e wp³ynie to na pe³niejszy
udzia³ w jego wdra¿aniu.



2. Na ró¿nych forach miêdzynarodowych ju¿ od dawna wyra¿ano zaniepokojenie
wyra�nymi oznakami prze³owienia maj¹cych znaczenie zasobów ryb, szkodami czynionymi
w ekosystemach, stratami ekonomicznymi oraz innymi sprawami oddzia³ywuj¹cymi na han-
del ryb¹ - wszystkie one zagra¿aj¹ trwa³emu zrównowa¿eniu funkcjonowania rybo³ówstwa i
jego udzia³owi w dostarczaniu ¿ywno�ci. W wyniku dyskusji nad stanem obecnym i per-
spektywami �wiatowego rybo³ówstwa na 19 Sesji Komitetu Rybo³ówstwa FAO (COFI),
odbytej w marcu 1991 roku, zalecono by FAO rozwinê³a koncepcjê odpowiedzialnego rybo-
³ówstwa i opracowa³a Kodeks Postêpowania w jego obecnej postaci.

3. Nastêpnie, Rz¹d Meksyku, przy wspó³pracy z FAO, zorganizowa³ w maju 1992
roku, w Cancún, Konferencjê Miêdzynarodow¹ nt. odpowiedzialnych po³owów. Deklaracja
z Cancún, zaaprobowana na tej Konferencji, rozwinê³a koncepcjê odpowiedzialnego rybo-
³ówstwa stwierdzaj¹c, ¿e �ta koncepcja obejmuje zapewnienie trwale zrównowa¿onego, w
harmonii ze �rodowiskiem, u¿ytkowania zasobów przydatnych dla rybo³ówstwa; u¿ywanie
praktyk po³owowych i akwakultury nieszkodliwych dla ekosystemów, zasobów lub ich jako-
�ci; wprowadzanie do produktów warto�ci dodanej w drodze zastosowania procesów prze-
twórczych spe³niaj¹cych wymagane standardy sanitarne; stosowanie praktyk handlowych
umo¿liwiaj¹cych konsumentom dostêp do produktów dobrej jako�ci�.

4. Deklaracja z Cancún zosta³a przedstawiona w czerwcu 1992 roku na szczycie
UNCED w Rio, który popar³ przygotowanie Kodeksu Odpowiedzialnego Rybo³ówstwa.
Nastêpnie Konsultacja Techniczna FAO nt. po³owów w wodach otwartych, która mia³a miejsce
we wrze�niu 1992 roku, zaleci³a wprowadzenie do opracowywanego Kodeksu spraw odno-
sz¹cych siê do rybo³ówstwa na wodach otwartych.

5. Na 102 Sesji Rady FAO, odbytej w listopadzie 1992 roku, przedyskutowano opra-
cowanie Kodeksu, zalecaj¹c danie pierwszeñstwa sprawom wód otwartych i wyra¿ono ¿y-
czenie by propozycja Kodeksu by³a przedstawiona na sesji Komitetu Rybo³ówstwa w 1993
roku.

6. Na 20 Sesji COFI, odbytej w marcu 1993 roku, przejrzano ogólne za³o¿enia Ko-
deksu, ³¹cznie z opracowaniem wskazówek i zaaprobowano ramy czasowe dla pó�niejszego
opracowania Kodeksu. Wyra¿ono ¿yczenie by FAO przygotowa³a, w trybie przyspieszo-
nym, jako czê�æ sk³adow¹ Kodeksu, propozycje zapobiegania przeflagowywaniu statków
rybackich, które mog³oby wp³ywaæ na �rodki ochrony i zarz¹dzania na wodach otwartych.

7. Dalsze prace nad przygotowaniem Kodeksu Odpowiedzialnego Rybo³ówstwa pro-
wadzone by³y przy konsultacji i wspó³pracy odpowiednich Agencji Narodów Zjednoczo-
nych i innych organizacji miêdzynarodowych, w tym pozarz¹dowych



8. W nastêpstwie instrukcji otrzymanych od organów zarz¹dzaj¹cych FAO, projekt
Kodeksu zosta³ sformu³owany w taki sposób, aby by³ w zgodzie z Konwencj¹ Prawa Morza
Narodów Zjednoczonych z 1982 roku, bior¹c pod uwagê Deklaracjê z Cancún z 1992 roku,
Deklaracjê z Rio z 1992 roku i postanowienia 21 Agendy UNCED, wnioski i zalecenia
Konsultacji Technicznej FAO z 1992 roku nt. po³owów w wodach otwartych, Strategiê za-
aprobowan¹ w 1984 roku przez �wiatow¹ Konferencjê FAO nt. zarz¹dzania rybo³ówstwem
i jego rozwoju, oraz inne odpowiednie instrumenty, ³¹cznie z wypracowanymi na bêd¹cej
wówczas w toku Konferencji Narodów Zjednoczonych nt. zasobów ryb oko³ogranicznych i
daleko migruj¹cych, która w sierpniu 1995 roku przyjê³a Porozumienie o wprowadzeniu
postanowieñ Konwencji Narodów Zjednoczonych nt. Prawa Morza z 10 grudnia 1982 roku
odnosz¹cych siê do zasobów ryb oko³ogranicznych i daleko migruj¹cych.

9. Konferencja FAO na swojej 27 Sesji w listopadzie 1993 roku, przyjê³a Porozumie-
nie o promowaniu podporz¹dkowania statków rybackich  na wodach otwartych miêdzynaro-
dowym �rodkom ochrony i zarz¹dzania i zaleci³a by Zasady Ogólne Kodeksu Odpowiedzial-
nego Rybo³ówstwa zosta³y przygotowane w trybie �szybkiej �cie¿ki� w celu ukierunkowa-
nia sformu³owania artyku³ów tematycznych. Zgodnie z tym projekt tekstu Zasad Ogólnych
zosta³ przejrzany przez nieformaln¹ Grupê Robocz¹ ekspertów z nominacji rz¹dowej, która
spotka³a siê w Rzymie w lutym 1994 roku.  Poprawiony projekt zosta³ szeroko rozprowa-
dzony w�ród cz³onków FAO i cz³onków stowarzyszonych FAO, jak równie¿ w�ród organi-
zacji miêdzyrz¹dowych i pozarz¹dowych. Komentarze otrzymane nt. drugiej wersji Zasad
Ogólnych zosta³y uwzglêdnione w projekcie Kodeksu razem z propozycjami dla tekstu al-
ternatywnego. Dokument ten by³ równie¿ przedmiotem nieformalnej konsultacji z organiza-
cjami pozarz¹dowymi przy okazji 4 Sesji Konferencji Narodów Zjednoczonych nt. zasobów
ryb oko³ogranicznych i daleko migruj¹cych, odbytej w sierpniu 1994 roku w Nowym Jorku.

10. W celu u³atwienia rozwa¿enia pe³nego tekstu projektu Kodeksu, Dyrektor Gene-
ralny zaproponowa³ Radzie i jej 106 Sesji w czerwcu 1994 roku, aby zosta³a zorganizowana
Konsultacja Techniczna nt. Kodeksu Odpowiedzialnego Rybo³ówstwa, otwarta dla wszyst-
kich cz³onków FAO, zainteresowanych nie-cz³onków, organizacji miêdzyrz¹dowych i poza-
rz¹dowych, daj¹c tym samym sposobno�æ dla najszerszego w³¹czenia, na wczesnym etapie
jego opracowania, wszystkich zwi¹zanych ze spraw¹ stron.

11. Ta Konsultacja Techniczna mia³a miejsce w Rzymie od 26 wrze�nia do 5 pa�dzier-
nika 1994 roku, podczas której zosta³ przedstawiony projekt ca³ego Kodeksu oraz projekt
wstêpny za³o¿eñ technicznych dla wsparcia wiêkszo�ci artyku³ów tematycznych Kodeksu.
W nastêpstwie dok³adnego przegl¹du wszystkich artyku³ów pe³nego projektu Kodeksu, na
podstawie komentarzy sporz¹dzonych podczas dyskusji plenarnych i specyficznych propo-
zycji zmian przed³o¿onych na pi�mie w czasie Konsultacji, zosta³ przygotowany alternatyw-
ny projekt Sekretariatu.



12. Konsultacja by³a zdolna dokonaæ szczegó³owego przegl¹du alternatywnego pro-
jektu trzech z sze�ciu artyku³ów tematycznych, t.j. Artyku³u 9 �Integracja rybo³ówstwa z
zarz¹dzaniem stref¹ brzegow¹�, Artyku³u 6 �Zarz¹dzanie rybo³ówstwem�, Artyku³u 7 �Ope-
racje po³owowe�, z wyj¹tkiem tych zasad, które prawdopodobnie mog³y ulec zmianie na
skutek wyników odbywaj¹cej siê Konferencji Narodów Zjednoczonych nt. zasobów ryb
oko³ogranicznych i daleko migruj¹cych. Krótki Raport Administracyjny zosta³ przygotowa-
ny i przedstawiony Radzie FAO i COFI.

13. Konsultacja Techniczna zaproponowa³a Radzie na jej 107 Sesji, w dniach 15 do
24 listopada 1994 roku, aby koñcowe sformu³owanie tych zasad, które dotycz¹ g³ównie
spraw odnosz¹cych siê do wód otwartych zosta³o zawieszone do czasu kiedy bêd¹ znane
wyniki Konferencji Narodów Zjednoczonych. Rada generalnie zaaprobowa³a zapropono-
wan¹ procedurê zaznaczaj¹c, ¿e w wyniku dyskusji na nastêpnej sesji COFI, koñcowy pro-
jekt Kodeksu by³by przed³o¿ony Radzie FAO w czerwcu 1995 roku, która wówczas zdecy-
dowa³aby o konieczno�ci zwo³ania Komitetu Technicznego, równolegle do Sesji Rady, w
celu dalszego przygotowania szczegó³owych postanowieñ Kodeksu, je�li by³aby taka po-
trzeba.

14. Opieraj¹c siê na powa¿nych komentarzach i szczegó³owych sugestiach bêd¹cych
wynikiem Konsultacji Technicznej, Sekretariat przygotowa³ poprawiony projekt Kodeksu
Odpowiedzialnego Rybo³ówstwa, który zosta³ przed³o¿ony 21 Sesji Komitetu Rybo³ówstwa,
odbytej w dniach 10 do 15 marca 1995 roku.

15. Komitet Rybo³ówstwa zosta³ równie¿ poinformowany o tym, ¿e Konferencja Na-
rodów Zjednoczonych przewiduje zakoñczenie swojej pracy w sierpniu 1995 roku. Zapro-
ponowano, aby zasady pozostawione w zawieszeniu w projektowanym tek�cie Kodeksu mog³y
byæ wówczas ostatecznie dostosowane do jêzyka uzgodnionego na Konferencji Narodów
Zjednoczonych, zgodnie z mechanizmem do zadecydowania przez Komitet i Radê, przed
przed³o¿eniem pe³nego Kodeksu do przyjêcia przez 28 Sesjê Konferencji FAO w pa�dzier-
niku 1995 roku.

16. Komitet zosta³ poinformowany o ró¿nych krokach podjêtych przez Sekretariat w
czasie przygotowywania projektu Kodeksu. Komitet powo³a³ Grupê Robocz¹ w celu doko-
nania przegl¹du projektowanego tekstu Kodeksu. Grupa Robocza, która spotka³a siê w dniach
10 do 14 marca 1995 roku, podjê³a szczegó³ow¹ rewizjê projektu Kodeksu jako kontynuacjê
pracy wykonanej przez Konsultacjê Techniczn¹. Ukoñczy³a i zaaprobowa³a tekst Artyku³ów
8 do 11. Wobec ograniczeñ czasowych, Grupa Robocza dostarczy³a Sekretariatowi dyrekty-
wy przeredagowania Artyku³ów 1 do 5. Zaleci³a równie¿, aby elementy dotycz¹ce badañ i
wspó³pracy oraz akwakultury zosta³y w³¹czone do Artyku³u 5, Zasady Ogólne, aby odzwier-



ciedliæ sprawy poruszone w artyku³ach tematycznych Kodeksu.

17. Komitet popar³ zaaprobowan¹ przez 107 Sesjê Rady propozycjê dotycz¹c¹ me-
chanizmów sfinalizowania Kodeksu. Koñcowe sformu³owanie tych zasad, które g³ównie
dotycz¹ spraw odnosz¹cych siê do zasobów ryb oko³ogranicznych i daleko migruj¹cych, a
które stanowi¹ jedynie ma³¹ czê�æ Kodeksu, powinny zostaæ ponownie zbadane w �wietle
wyników Konferencji Narodów Zjednoczonych. Grupa tak¿e zaleci³a by, zaraz po osi¹gniê-
ciu porozumienia w kwestii zasadniczej, doprowadziæ do zharmonizowania prawnych, tech-
nicznych i idiomatycznych aspektów Kodeksu, w celu u³atwienia jego ostatecznego przyjê-
cia.

18. Raport Grupy Roboczej zosta³ zaprezentowany na Spotkaniu Ministerialnym nt.
rybo³ówstwa, odbytym w dniach 14 i 15 marca 1995 roku, w powi¹zaniu z Sesj¹ COFI.
Konsensus Rzymski nt. �wiatowego rybo³ówstwa wywodz¹cy siê z tego spotkania nalega³
by �Rz¹dy i organizacje miêdzynarodowe podjê³y natychmiastow¹ akcjê dla ukoñczenia
Miêdzynarodowego Kodeksu Odpowiedzialnego Rybo³ówstwa z zamiarem przed³o¿enia
tekstu koñcowego na Konferencji FAO w pa�dzierniku 1995 roku�.

19. Poprawiona wersja Kodeksu zosta³a przedstawiona 108 Sesji Rady. Rada powo³a-
³a Komitet Techniczny, który odby³ swoj¹ Pierwsz¹ Sesjê w dniach 5 do 9 czerwca 1995
roku, z udzia³em szerokiej reprezentacji regionalnej cz³onków i obserwatorów. Bra³a w niej
udzia³ tak¿e pewna ilo�æ organizacji miêdzyrz¹dowych i pozarz¹dowych.

20. Rada zosta³a poinformowana przez Komitet Techniczny o podjêciu dok³adnego
przegl¹du Artyku³ów 1 do 5 ³¹cznie z Wprowadzeniem. Komitet przebada³ tak¿e, dokona³
poprawek i przyj¹³ Artyku³y 8 do 11. Rada zosta³a równie¿ poinformowana, ¿e Komitet
rozpocz¹³ przegl¹d Artyku³u 6.

21. Rada przyjê³a pracê wykonan¹ przez Komitet Techniczny i zaaprobowa³a jego za-
lecenie dla Drugiej Sesji, przewidzianej do odbycia w dniach 25 do 29 wrze�nia 1995 roku,
aby ukoñczyæ przegl¹danie Kodeksu jak tylko Sekretariat zharmonizuje tekst lingwistycznie
i prawnie, bior¹c pod uwagê wyniki Konferencji Narodów Zjednoczonych nt. zasobów ryb
oko³ogranicznych i daleko migruj¹cych.

22. Przejrzana wersja Kodeksu, tak jak zosta³a przyjêta przez Komitet Techniczny na
jego Pierwszej Sesji (5-9 czerwca 1995 roku) i zaaprobowana przez 108 Sesjê Rady, zosta³a
wydana zarówno jako dokument Konferencji (C 95/20) jak i dokument roboczy dla Drugiej
Sesji Komitetu Technicznego. Elementy powoduj¹ce zawieszenie porozumienia zosta³y ja-
sno zdefiniowane.



23. W celu u³atwienia ukoñczenia ca³ego Kodeksu Sekretariat przygotowa³ dokument
�Propozycje Sekretariatu dla Artyku³u 6, Zarz¹dzanie rybo³ówstwem, oraz Artyku³u 7, Ope-
racje Po³owowe, Kodeksu Odpowiedzialnego Rybo³ówstwa�, bior¹c pod uwagê Porozu-
mienie odno�nie ochrony i zarz¹dzania zasobami ryb oko³ogranicznych i daleko migruj¹-
cych, osi¹gniête przez Konferencjê Narodów Zjednoczonych w sierpniu 1995 roku. Sekreta-
riat ukoñczy³ tak¿e propozycje dla zharmonizowania tekstu w aspektach prawnych i lingwi-
stycznych oraz uczyni³ dostêpnym dla Komitetu w trzech jêzykach dla potrzeb sesji (angiel-
ski, francuski i hiszpañski).

24. Druga Sesja Komitetu Technicznego Rady odby³a siê w dniach 25 do 29 wrze�nia
1995 roku, przy udziale szerokiej reprezentacji regionów i zainteresowanych organizacji.
Komitet, pracuj¹c ca³kowicie w duchu wspó³pracy, zakoñczy³ sukcesem swój mandat, fina-
lizuj¹c i aprobuj¹c wszystkie artyku³y i Kodeks jako ca³o�æ. Komitet Techniczny uzgodni³,
¿e negocjacje dotycz¹ce tekstu Kodeksu zosta³y zakoñczone. Grupa nieformalna dla zhar-
monizowania jêzykowego odby³a dodatkow¹ sesjê i, razem z Sekretariatem, ukoñczy³a har-
monizacjê opieraj¹c siê na tek�cie przyjêtym na sesji koñcowej. Komitet Techniczny poleci³
Sekretariatowi aby przed³o¿y³ ju¿ koñcow¹ wersjê jako zrewidowany dokument Konferencji
na 109 Sesjê Rady i na 28 Sesjê Konferencji w celu jego przyjêcia. Rada zaaprobowa³a
Kodeks w takiej postaci w jakiej zosta³ ukoñczony przez Komitet Techniczny. Sekretariat
zosta³ poproszony o przygotowanie dla potrzeb Konferencji projektu Rezolucji, ³¹cznie z
wezwaniem krajów do ratyfikacji, jako pilnej sprawy, Porozumienia o Podporz¹dkowaniu
przyjêtego na ostatniej sesji Konferencji. 28 Sesja Konferencji przyjê³a 31 pa�dziernika 1995
roku, przez konsensus, Kodeks Odpowiedzialnego Rybo³ówstwa i odno�n¹ Rezolucjê przed-
stawion¹ w za³¹czniku 2.

Za³¹cznik 2

REZOLUCJA

KONFERENCJA

Uznaj¹c ¿ywotn¹ rolê rybo³ówstwa w zabezpieczeniu ¿ywno�ci dla �wiata, w rozwoju eko-
nomicznym i spo³ecznym, jak równie¿ potrzebê zapewnienia trwa³ej stabilno�ci ¿ywych za-
sobów wód i ich �rodowiska z my�l¹ o obecnych i przysz³ych pokoleniach,

Przypominaj¹c, ¿e Komitet Rybo³ówstwa zaleci³ 19 marca 1991 roku rozwiniêcie koncepcji
odpowiedzialnych po³owów i mo¿liwe sformu³owanie instrumentu dotycz¹cego tej sprawy,



Bior¹c pod uwagê to, ¿e Deklaracja z Cancún, przyjêta na Miêdzynarodowej Konferencji nt.
Odpowiedzialnego Rybo³ówstwa w maju 1992 r., zorganizowanej przez Rz¹d Meksyku we
wspó³pracy z FAO, wezwa³a do przygotowania Kodeksu Odpowiedzialnego Rybo³ówstwa,

Maj¹c na uwadze to, ¿e wraz z wej�ciem w ¿ycie Konwencji Narodów Zjednoczonych nt.
Prawa Morza z 1982 roku i zawarciem Porozumienia o wdro¿eniu postanowieñ Konwencji
Narodów Zjednoczonych nt. Prawa Morza odnosz¹cych siê do ochrony i zarz¹dzania zaso-
bami ryb oko³ogranicznych i daleko migruj¹cych, jak to wcze�niej zosta³o podniesione w
Deklaracji z Rio z 1992 roku i w postanowieniach 21 Agendy UNCED, istnieje rosn¹ca
potrzeba wspó³pracy subregionalnej i regionalnej, oraz ¿e szczególna odpowiedzialno�æ zo-
sta³a na³o¿ona na FAO zgodnie z jej mandatem,

Przypominaj¹c nastêpnie, ¿e Konferencja w 1993 roku przyjê³a Porozumienie FAO o pro-
mowaniu podporz¹dkowania statków rybackich operuj¹cych na wodach otwartych miêdzy-
narodowym �rodkom prawnym dot. ochrony i zarz¹dzania, oraz ¿e porozumienie to stano-
wi³oby integraln¹ czê�æ Kodeksu,

Odnotowuj¹c z satysfakcj¹, ¿e FAO, zgodnie z decyzjami jej organów zarz¹dzaj¹cych, zor-
ganizowa³a szereg spotkañ technicznych dla sformu³owania Kodeksu, oraz ¿e spotkania te
doprowadzi³y do porozumienia w odniesieniu do tekstu Kodeksu Odpowiedzialnego Rybo-
³ówstwa,

Przyjmuj¹c do wiadomo�ci, ¿e Konsensus Rzymski nt. rybo³ówstwa �wiatowego, osi¹gniêty
na spotkaniu szczebla ministerialnego nt. rybo³ówstwa w dniach 14 - 15 marca 1995 roku,
zdopingowa³ rz¹dy i organizacje miêdzynarodowe do skuteczniejszej reakcji na bie¿¹c¹ sy-
tuacjê rybo³ówstwa, m.in. przez ukoñczenie Kodeksu Odpowiedzialnego Rybo³ówstwa i
wziêcie pod uwagê Porozumienia popieraj¹cego podporz¹dkowanie statków rybackich ope-
ruj¹cych na wodach otwartych miêdzynarodowym �rodkom prawnym dot. ochrony i zarz¹-
dzania:

1. Decyduje przyj¹æ Kodeks Odpowiedzialnego Rybo³ówstwa;

2. Wzywa pañstwa, organizacje miêdzynarodowe, zarówno rz¹dowe jak i pozarz¹do-
we, oraz wszystkich zaanga¿owanych w rybo³ówstwo, do wspó³pracy w spe³nia-
niu i wdra¿aniu celów i zasad zawartych w tym Kodeksie;

3. Nalega na wziêcie pod uwagê przy wdra¿aniu postanowieñ Kodeksu specjalnych
wymogów krajów rozwijaj¹cych siê;



4. Prosi FAO o uwzglêdnienie w Programie Pracy i Bud¿ecie doradztwa krajom roz-
wijaj¹cym siê w odniesieniu do wdra¿ania tego Kodeksu oraz przygotowania
interregionalnego programu pomocy zewnêtrznej maj¹cej na celu wsparcie wdro-
¿enia Kodeksu;

5. Prosi nastêpnie FAO, aby we wspó³pracy z cz³onkami i zainteresowanymi organi-
zacjami, w³a�ciwymi dla sprawy, odpowiednio przygotowa³a techniczne wytyczne
dla wsparcia wdro¿enia Kodeksu;

6. Wzywa FAO do monitorowania i raportowania na temat wdro¿enia Kodeksu i jego
skutków w rybo³ówstwie, w³¹czaj¹c w to dzia³ania w ramach innych instrumentów
i rezolucji podjêtych przez organizacje podporz¹dkowane Narodom Zjednoczo-
nym, oraz w szczególno�ci, rezolucji przyjêtych przez Zgromadzenie Ogólne, przy-
daj¹cych skuteczno�ci Konferencji nt. zasobów ryb oko³ogranicznych i daleko
migruj¹cych, prowadz¹cej do porozumienia o wdro¿eniu postanowieñ Konwencji
Narodów Zjednoczonych nt. Prawa Morza z 10 grudnia 1982 roku odnosz¹cych
siê do ochrony i zarz¹dzania zasobami ryb oko³ogranicznych i daleko migruj¹-
cych;

7. Nalega na FAO, aby wzmocni³a regionalne organy rybo³ówstwa w celu skutecz-
niejszego oddzia³ywania na sprawy dot. ochrony i zarz¹dzania rybo³ówstwem po-
pieraj¹c wspó³pracê subregionaln¹, regionaln¹ i globaln¹ oraz koordynacjê w ry-
bo³ówstwie.


