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Plan wieloletni dotyczący tuńczyka
błękitnopłetwego
Unia Europejska jest stroną Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT)
odpowiedzialnej za zarządzanie zasobami tuńczyka oraz podmiotami dokonującymi jego połowów.
Do prawa UE należy włączyć te aspekty zobowiązań międzynarodowych podjętych przez UE w ICCAT
w latach 2012–2014, które nie stanowią jeszcze jego części. Stanowi to również okazję do
zgrupowania środków związanych z wieloletnim planem odbudowy zasobów tuńczyka
błękitnopłetwego w nowym rozporządzeniu.

Kontekst
Regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO), takie jak Międzynarodowa Komisja ds.
Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT), stanowią międzynarodowe forum współpracy w zakresie
zarządzania rybołówstwem na poziomie określonych mórz lub obszarów morskich. ICCAT jest regionalną
organizacją ds. zarządzania rybołówstwem odpowiedzialną za uzgadnianie skoordynowanych środków na
rzecz ochrony tuńczyka i gatunków tuńczykopodobnych w Oceanie Atlantyckim i w przylegających do niego
morzach. Unia Europejska jest stroną ICCAT od 1997 r. Mając na uwadze wyłączne kompetencje Unii w
zakresie „ochrony żywych zasobów morza w ramach wspólnej polityki rybołówstwa”, żadne państwo
członkowskie nie jest indywidualnie stroną ICCAT (oprócz Francji i Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu
do części ich terytoriów nieobjętych Traktatami).  Decyzje („zalecenia”) przyjmowane przez ICCAT są wiążące
dla jej stron, lecz jako takie nie mają bezpośredniego zastosowania do pojedynczych statków i obywateli i
muszą zostać przeniesione na grunt prawa poszczególnych stron.
Zakres kompetencji ICCAT obejmuje ok. 30 gatunków, w tym tuńczyka błękitnopłetwego (BFT). Od lat
dochodzi do znacznego przełowienia tego niezmiernie cennego gatunku, który po złowieniu może też być
trzymany żywy lub w sadzach i tuczony, nawet przez kilka miesięcy, zanim zostanie sprzedany do spożycia. W
2006 r. ICCAT opracowała 15-letni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim
Atlantyku i w Morzu Śródziemnym. Od tego czasu środki te są regularnie poddawane przeglądowi, a na
przestrzeni lat ICCAT przyjęła nowe zalecenia w sprawie BFT, w szczególności w celu usprawnienia kontroli
nad rybołówstwem oraz powiązanych środków technicznych. Pozytywne tendencje w odbudowie stad
sprawiły, że strony ICCAT zgodziły się w 2014 r. na stopniowe zwiększenie całkowitego dopuszczalnego
połowu od 2015 r. (w przypadku UE dotyczy to floty rybackiej Cypru, Francji, Grecji, Chorwacji, Włoch, Malty,
Portugalii i Hiszpanii).

Na czym polega propozycja
Obowiązujące rozporządzenie (nr 302/2009) dotyczące wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka
błękitnopłetwego zostało zmienione ostatnio w 2012 r., przy udziale Parlamentu Europejskiego jako
współustawodawcy na mocy Traktatu z Lizbony. Poza włączeniem zaleceń ICCAT z 2012–2014 r. do prawa
UE, o ile ich treść nie jest już nim objęta, Komisja Europejska proponuje ujęcie wszystkich środków
związanych z planem dotyczącym BFT w nowym rozporządzeniu. Rozporządzenie to uwzględniałoby też
powiązania ze zreformowaną wspólną polityką rybołówstwa, przede wszystkim możliwość odstąpienia, w
oparciu o zobowiązania międzynarodowe, od obowiązku wyładunku przez rybaków z UE całych połowów
gatunków podlegających limitom połowowym lub wymogom dotyczącym minimalnych rozmiarów (zakaz
odrzutów).
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Głosowanie w sprawie przedmiotowego wniosku ustawodawczego odbyło się w Komisji Rybołówstwa PE w dniu
10 grudnia 2015 r. (sprawozdawca Gabriel Mato, PPE, Hiszpania). Komisja Rybołówstwa – mimo poparcia dla
ogólnego podejścia – jest przeciwna przekazaniu Komisji Europejskiej uprawnień do wprowadzenia zmian w planie
odbudowy stad BFT, ponieważ transpozycja zaleceń RFMO w następstwie negocjacji międzynarodowych musi
pozostać wspólną kompetencją PE i Rady zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Komisja Rybołówstwa
przewiduje też przeformułowanie niektórych z proponowanych środków zgodnie z brzmieniem przyjętym przez
ICCAT. Uważa też, że przy podziale kwot krajowych między rybaków państwa członkowskie powinny zwracać
szczególną uwagę na nieprzemysłową działalność połowową i na tradycyjne metody połowów BFT. Następnie – w
ramach pierwszego czytania – w Parlamencie Europejskim ma się odbyć głosowanie nad poprawkami
ustawodawczymi do wniosku dotyczącego rozporządzenia (2015/0096(COD)).
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