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Wymogi Certyfikacji Rybołówstwa MSC v2.0 - 20 faktów 
 

1. MSC opublikowało aktualizację standardów w zakresie zrównoważonego rybołówstwa 
oraz procesu oceny pod nazwą Standard Certyfikacji Rybółówstwa wersja 2.0 (dalej: 
FCRv2.0), jako rezultat dwuletniego procesu rewizji, uwzględniającego konsultacje 
społeczne, warsztaty dla interesariuszy oraz prace nad rozwojem zasad.  

 
2. Aktualizacja obejmowała otwarty i transparentny proces, dzięki któremu 

zgromadzono wiedzę fachową interesariuszy MSC, w tym przedstawicieli przemysłu 
rybnego, środowiska naukowego oraz działaczy ekologicznych. 

 
3. FCRv2.0 będzie wykorzystywany przez niezależne akredytowane jednostki 

certyfikujące podczas weryfikacji rybołówstwa pod kątem zgodności ze standardami 
MSC. Informacja zawiera Ogólne Standardy Certyfikacji (General Certification 
Requirements, GCR), Standardy Certyfikacji Rybołówstwa (Fisheries Certification 
Requirements, FCR), Wytyczne do Standardów Certyfikacji Rybołówstwa (Guidance to 
the Fisheries Certification Requirements, GFCR) oraz Słowniczek MSC-MSCI. 

 
4. FCRv2.0 wchodzi w życie 1 kwietnia 2015 r., to jest sześć miesięcy od daty 

opublikowania, czyli 1 października 2014 r.  
 

5. Proces rewizji umożliwił MSC włączenie w stadardy tematów podnoszonych przez 
interesariuszy, poprawił jasność i spójność FCR oraz zapewnił, że standardy 
uwzględniają aktualną wiedzę naukową oraz najlepsze praktyki uznawane na świecie.  

 
6. Zgodnie z nowymi standardami, rybołówstwo z certyfikatem MSC nie będzie już 

narażone na ryzyko generowania skumulowanego negatywnego wpływu wobec 
gatunków zagrożonych przyłowem. Wszystkie organizacje rybackie z certyfikatem 
MSC, których udział połowów przekracza określony poziom będą musiały 
zagwarantować, że ich skumulowane działania nie utrudniają odtworzenia rzeczonych 
gatunków. Wymagania te będą traktowane jako wymóg w zakresie celu. 

 
7. Szczególną uwagę poświęcono wrażliwym ekosystemom morskim (Vulnerable Marine 

Ecosystems, dalej: VME) – w nowym standardzie oceny wpływu rybołówstwa na VME  
w połączeniu ze zwiększonym wymogiem wskazania danych na temat zetknięcia się  
z wrażliwymi ekosystemami morskimi oraz zarządzaniem takimi zdarzeniami. 
Opierając się na „Międzynarodowych wytycznych w zakresie zarządzania 
pełnomorskim rybołówstwem głębinowym” Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa 
(FAO) z 2009 roku, MSC wymaga, aby szczególne traktowanie wrażliwych 
ekosystemów morskich obejmowało również wody podlegające krajowej jurysdykcji. 

 
8. Aby uniknąć sytuacji, w której skumulowane oddziaływanie rybołówstwa poddanego 

certyfikacji spowodowałoby znaczący wpływ na VME, rybołówstwo z certyfikatem 
MSC zobowiązane będzie uszanować podjęcie środków zapobiegawczych przez inne 
organizacje posiadające certyfikat MSC, nastawione na unikanie poważnych 
 i nieodwracalnych szkód wobec wrażliwych ekosystemów morskich. 
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9. Zgodnie z kolejnym nowo wprowadzonym wymogiem, rybołóstwo z certyfikatem MSC 

zobowiązane będzie regularnie analizować oraz – gdy zajdzie taka potrzeba – wdrażać 
inne środki minimalizujące śmiertelność ryb nie będących celem połowów oraz 
gatunków zagrożonych lub podlegających ochronie. Jest to zgodne  
z „Międzynarodowymi wytycznymi w sprawie zarządzania odrzutami i redukcji 
odrzutów” FAO z 2011 roku. 

 
10. MSC doprecyzowało swój wymóg unikania poważnych i niedowracalnych szkód  

w siedliskach oraz dostosowało go do najlepszych międzynarodowych praktyk w 
postaci “Międzynarodowych wytycznych w zakresie zarządzania pełnomorskim 
rybołówstwem głębinowym”  FAO z 2009 roku. Obecnie MSC wymaga, by rybołówstwo 
unikało takiego wpływu na siedliska, którego efekty nie mogłyby zostać naprawione  
w przeciągu 5-20 lat.  

 
11. Po raz pierwszy MSC dokonało definicji metodologii opartej na analizie ryzyka dla 

siedlisk oraz wskazało, że poza przypadkami, w których organizacja rybacka dysponuje 
szerokimi danymi na temat wpływu na siedliska, taka metodologia powinna być 
wykorzystywana. Zgodnie z tą metodą, sprzęt połowowy o niskim wpływie na siedliska 
denne wykorzystywany w obszarach o wysokiej naturalnej żywotności uzyskuje 
wysoką punktację i odwrotnie.  

 
12. MSC dokonało rewizji wymogu zakazu obcinania płetw rekinom, w zgodzie  

z najnowszymi badaniami naukowymi oraz praktykami w zakresie zarządzania. 
Podobnie jak wcześniej, rybołówstwo będzie oceniane pod kątem zapewnienia, że 
obcinanie płetw nie jest stosowane w ramach praktyk rybackich.  

 
13. MSC wprowadziło modyfikację standardu dotyczącego rybołówstwa łososiowego. 

Obejmuje szczególne wymogi dotyczące oceny działań wspomagających, takich jak 
zarybianie oraz wprowadzenie specjalnej struktury przy ocenie zasobów łososia  
w przypadku kilku różnych stad.   

 
14. Część interesariuszy wyrażała zaniepokojenie, iż wraz z wprowdzeniem nowych 

wymogów w ramach FCRv2.0, podwyższeniu ulegną koszty oceny rybołówstwa. Aby 
utrzymać poziom opłat lub też w niektórych przypadkach je obniżyć, MSC dokonało 
rewizji  wymogów dotyczących nadzoru i audytu w związku z ponowną oceną 
i dopuściło rozszerzenie istniejących certyfikatów. Dzięki temu koszty nadzoru  
i ponownej certyfikacji w rybołówstwach o wysokiej efektywności, z nielicznymi 
warunkami dopuszczającymi oraz transprentnym dostępem do informacji zostały 
obniżone. Pozwala to również organizacjom rybackim łatwiej rozszerzać certyfkaty dla 
nowych gatunków, sprzętu, obszarów oraz połowów.  

 
15. Aby zapewnić wystandaryzowany proces recenzji fachowej oraz poprawić wydajność 

w procesie oceny, MSC powołuje niezależne Kolegium ds. Recenzji Fachowej (Peer 
Review College), jak również zaktualizowało niektóre elementy procesu w celu 
pełniejszego uwzględniania komentarzy uzyskanych w ramach oceny fachowej. 
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16. Uznając potrzebę zwiększonej kontroli łańcucha dostaw, MSC zwiększyło wymogi  
w zakresie identyfikowalności produktów od momentu połowu przez cały łańcuch 
dostaw. 

17. Firmy zasadnie oskarżone o łamanie praw pracowniczych w zakresie pracy 
przymusowej nie będą uprawnione do ubiegania się o certyfikat MSC. Aby zapewnić, 
iż podmiot certyfikacji jest uprawniony do ubiegania się o certyfikat MSC  
w odniesieniu do kwestii pracy przymusowej, firmy, członkowie grup rybackich oraz 
ich podwykonawcy powinni zagwarantować działanie zgodne z prawem krajowym  
i międzynarodowym w zakresie pracy przymusoweji oraz – tam gdzie to właściwe – 
stosować się do odpowiednich wskazówek. 

 
18. W ciągu sześciu miesięcy od momentu opublikowania, do czasu wejścia w życie 

standardów, MSC wspomoże niezależne jednostki certyfikujące we właściwym 
zrozumieniu zmian, ażeby ocena rybołówstwa prowadzona była rzetelnie i spójnie.  

 
19. Aktualizacja standardów zapewnia zgodność MSC z wytycznymi w sprawie znakowania 

ekologicznego FAO oraz kodeksem standardów ISEAL. 
 

20. Dzięki powyższym zmianom MSC zapewnia, iż jego standardy dotyczące rybołówstwa 
odpowiadają postawionym celom jako wiodący na świecie program certyfikacji 
zrównoważonych połowów dziko żyjących ryb i owoców morza. Od momentu 
opublikowania FCRv2. standard pozostanie niezmieniony co najmniej przez kolejne 5 
lat, po których Rada Powiernicza MSC postanowi w sprawie kolejnej aktualizacji. Tym 
samym MSC przychyla się do opinii wyrażanych przez niektórych interesariuszy, iż 
w przeszłości częstotliwość zmian była zbyt wysoka.  

 

http://www.fao.org/docrep/012/i1119t/i1119t00.htm
http://www.fao.org/docrep/012/i1119t/i1119t00.htm
http://www.isealalliance.org/our-work/defining-credibility/codes-of-good-practice/standard-setting-code

