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Włączenie przepisów dotyczących połowów na
Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym do prawa UE
UE poczyniła w ostatnich latach szereg zobowiązań jako członek Generalnej Komisji Rybołówstwa
Morza Śródziemnego (GFCM) – międzynarodowego forum współpracy w dziedzinie
zrównoważonego zarządzania żywymi zasobami morskimi oraz ich zrównoważonej eksploatacji.
Elementy tych zobowiązań niebędące jeszcze częścią prawa UE muszą teraz zostać do niego
wprowadzone.

Kontekst ogólny
Współpraca międzynarodowa w dziedzinie zarządzania rybołówstwem może dotyczyć mórz regionalnych,
a w szczególności być prowadzona w ramach regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem
(RFMO), takich jak Generalna Komisja Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM). GFCM za cel stawia sobie
rozwój i ochronę żywych zasobów wodnych, racjonalne zarządzanie nimi oraz ich optymalne
wykorzystywanie, a także zrównoważony rozwój akwakultury w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym, które
to obszary objęty są porozumieniem. Unia Europejska jest członkiem GFCM (podobnie jak 10 państw
członkowskich UE, których wybrzeża znajdują się na obszarze podlegającym GFCM). Decyzje przyjmowane
przez GFCM mają charakter wiążący dla stron (które nie wprowadziły zastrzeżeń) i należy włączać je do
prawa UE, w szczególności z uwagi na wyłączne kompetencje Unii w zakresie „zachowania morskich zasobów
biologicznych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb)”. Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony
środki GFCM zostały po raz pierwszy wprowadzone do prawodawstwa UE, przy udziale Parlamentu
Europejskiego jako współprawodawcy, w 2011 r. (rozporządzenie (UE) nr 1343/2011). Od tego czasu GFCM
odbyła jednak kilka dorocznych sesji, a niektóre z jej zaleceń trzeba jeszcze włączyć do prawa UE, chyba że
ich treść została już w nim uwzględniona.

Proponowane środki
Przedmiotem wspomnianych zaleceń GFCM jest zarządzanie zasobami rybnymi, w szczególności zasobami
małych ryb pelagicznych (zasoby w Morzu Adriatyckim), a także zasobami korala czerwonego i rekina, jak
również łagodzenie środowiskowych skutków połowu ryb oraz przypadkowego połowu gatunków ściśle
chronionych (walenie, ptaki, żółwie morskie, foki mniszki oraz niektóre gatunki rekinów i rai). Komisja
Europejska proponuje włączenie tych zaleceń GFCM do rozporządzenia w sprawie środków zarządzania
zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego (nr 1967/2006). Wśród propozycji
znajdują się nowe środki techniczne dotyczące odławiania korala czerwonego (minimalna głębokość
i minimalny rozmiar, zakazane narzędzia i urządzenia, takie jak zdalnie sterowane pojazdy podwodne) oraz
rozszerzenie na obszar Morza Czarnego niektórych środków technicznych już stosowanych na obszarze
Morza Śródziemnego (np. zakaz połowów włokami w strefach przybrzeżnych oraz określenie maksymalnej
średnicy włókien nylonowych w sieciach). Zaproponowano środki dodatkowe w stosunku do niektórych już
obowiązujących środków UE – np. zawartych w rozporządzeniu dotyczącym odcinania płetw rekinom oraz
w dyrektywach dotyczących sieci Natura – mające umożliwiać lepszą identyfikację złowionych gatunków
rekina, a także odnoszące się do zapobiegania przypadkowym połowom chronionych ptaków morskich,
ssaków morskich i żółwi morskich, postępowania w przypadku takich połowów oraz ich rejestrowania.
Połowy małych ryb pelagicznych w Morzu Adriatyckim zostałyby objęte środkami zarządzania zdolnością
połowową, w szczególności za pomocą wykazów upoważnionych statków, przy jednoczesnej kontroli i
monitorowaniu miesięcznych połowów i wykorzystywanego nakładu połowowego. Oprócz wymogów
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sprawozdawczych odnoszących się do nowych środków – obejmujących sprawozdawczość dla Komisji oraz
sprawozdawczość prowadzoną przez Komisję – Komisja pragnie również uzyskać uprawnienia wykonawcze w
zakresie jednolitego wdrażania, przy czym decyzje co do ewentualnych odstępstw od niektórych środków
dotyczących odławiania korala czerwonego można by podejmować w ramach uprawnień delegowanych.

Komisja Rybołówstwa PE głosowała nad wnioskiem w dniu 3 grudnia 2014 r. Sprawozdawca (Gabriel Mato, PPE,
Hiszpania) z zadowoleniem przyjmuje transpozycję wspomnianych zaleceń do prawa UE, uważa jednak, że
wniosek Komisji w wielu przypadkach sformułowano bardziej rygorystycznie niż zalecenia GFCM. Parlament
Europejski jest obecnie gotowy do głosowania w pierwszym czytaniu nad poprawkami ustawodawczymi do
proponowanego rozporządzenia (2014/0213(COD)).
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