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Długoterminowy plan w zakresie połowów dorsza
W 2012 r. Rada postanowiła o szeregu środków zmieniających plan zarządzania połowami
obejmujący liczne zasoby dorsza w morzach europejskich. To wyłączne rozporządzenie Rady zostało
unieważnione przez Trybunał Sprawiedliwości, a Parlament Europejski ma obecnie przyjąć nowe
rozporządzenie oparte na podstawie prawnej właściwej dla „współdecyzji” w celu dostosowania
planu zarządzania połowami.

Kontekst instytucjonalny i polityczny
W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony w 2009 r. wnioski ustawodawcze dotyczące zmiany lub
przyjęcia wieloletnich planów zarządzania połowami stały się przedmiotem trwających kilka lat, trudnych lub
nawet blokowanych negocjacji. Powodem były rozbieżne poglądy Parlamentu Europejskiego i Rady na temat
ich poszczególnych uprawnień instytucjonalnych ustanowionych na mocy art. 43 ust. 2 i 3 TFUE dotyczącego
wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). W 2012 r. Rada postanowiła przyjąć z własnej inicjatywy – poprzez
zmianę podstawy prawnej – rozporządzenie zmieniające (nr 1243/2012) dotyczące obowiązującego planu
zarządzania zasobami dorsza przyjętego na mocy rozporządzenia nr 1342/2008. Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej orzekł jednak na korzyść Parlamentu i Komisji w związku z wniesionymi przez te instytucje
skargami przeciwko decyzji Rady (połączone sprawy C-124/13 and C-125/13). W wyroku z grudnia 2015 r.
Trybunał unieważnił wspomniane rozporządzenie zmieniające Rady (nr 1243/2012), uznając, że powinno ono
zostać przyjęte w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. Trybunał postanowił jednak utrzymać skutki
tego rozporządzenia z 2012 r. do czasu wejścia w życie w rozsądnym terminie – czyli nie później niż do końca
2016 r. – nowego rozporządzenia, które zostanie przyjęte w oparciu o właściwą podstawę prawną.
Tymczasem, w trakcie prowadzonej w 2013 r. reformy WPRyb PE i Rada przyjęły nowe zasady zarządzania
połowami i ustanowiły podstawę wieloletnich planów połowów nowej generacji. W następstwie przyjęcia w
lipcu 2016 r. pierwszego po reformie WPRyb planu wieloletniego, który dotyczy Morza Bałtyckiego, w
sierpniu 2016 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący kolejnego planu wieloletniego dla Morza
Północnego. Nowy plan dotyczy między innymi zasobów dorsza w Morzu Północnym objętych obecnie
zakresem planu wieloletniego stworzonego na mocy rozporządzenia 1342/2008, które zostanie uchylone po
wejściu w życie przyszłego planu dotyczącego Morza Północnego.

Nowe rozporządzenie zmieniające
Wyrok Trybunału dotyczący rozporządzenia nr 1243/2012 doprowadził do wznowienia negocjacji
międzyinstytucjonalnych na podstawie pierwotnej procedury (2012/0236(COD)), w sprawie której Parlament
przyjął w czerwcu 2013 r. stanowisko w pierwszym czytaniu. Podczas negocjacji trójstronnych Rada i
Parlament postanowiły, że nowe rozporządzenie, które ma „zastąpić” unieważnione rozporządzenie Rady,
nie będzie jedynie zwykłą kontynuacją środków utrzymanych przez Trybunał w mocy do końca 2016 r. W
oczekiwaniu na możliwą przyszłą decyzję w sprawie uchylenia i zastąpienia, w sposób bardziej ogólny, ten
obowiązujący plan dotyczący czterech stad dorsza zostanie dostosowany w myśl reformy WPRyb, w
szczególności w odniesieniu do definicji i celów. Obecne ramy ustalania przez Radę rocznych maksymalnych
limitów połowowych zostaną zastąpione obowiązkiem przestrzegania zasady ostrożnego zarządzania
zasobami, czemu towarzyszyć będzie system wydawania upoważnień do połowów oraz ustalania pułapów
zdolności połowowej. Ponadto, na podstawie środka zaproponowanego w ramach projektu rozporządzenia
dotyczącego wieloletniego planu dla Morza Północnego, kompromisowy tekst położy natychmiast kres
obecnie obowiązującemu dla połowów dorsza systemowi nakładów połowowych (dzień na morzu).
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W wyniku wznowienia negocjacji nad wnioskiem dotyczącym zmiany wieloletniego planu zarządzania zasobami
dorsza w ramach zwykłej procedury ustawodawczej (procedura 2012/0236(COD)) Rada przyjęła w dniu 30
września 2016 r. stanowisko w pierwszym czytaniu na podstawie kompromisu osiągniętego pod koniec czerwca
2016 r. w ramach rozmów trójstronnych (sprawozdawczyni: Diane Dodds, NI, Zjednoczone Królestwo). W
następstwie zatwierdzenia stanowiska Rady przez Komisję Rybołówstwa w dniu 9 listopada 2016 r. Parlament
Europejski ma obecnie przeprowadzić głosowanie w celu przyjęcia stanowiska na temat wczesnego porozumienia
w drugim czytaniu w sprawie nowego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie dotyczące planu połowów
dorsza.
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