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Zarządzanie zewnętrzną flotą rybacką UE
Głosowanie Parlamentu nad wnioskiem Komisji w sprawie zmiany systemu wydawania upoważnień
do połowów i zarządzania nimi zaplanowano na pierwszą sesję plenarną w lutym. Zmiana ma celu
poprawę monitorowania i przejrzystości zewnętrznej floty rybackiej UE, niezależnie od obszaru i
ram, w jakich ona działa.

Kontekst
Statki unijne dokonujące połowów na wodach znajdujących się poza jurysdykcją państw członkowskich oraz
statki państw trzecich prowadzące działalność połowową na wodach terytorialnych Unii podlegają
procedurze wydawania upoważnień w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1006/2008 dotyczącego
upoważnień do prowadzenia działalności połowowej. Rozporządzenie to określa ramy prawne dotyczące
zarządzania upoważnieniami do połowów i stanowi część systemu kontroli wspólnej polityki rybołówstwa UE
wraz z rozporządzeniem (WE) nr 1224/2009 dotyczącym kontroli i rozporządzeniem (WE) nr 1005/2008
dotyczącym nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów. Zdaniem Komisji rozporządzenie
dotyczące upoważnień do prowadzenia działalności połowowej nie zapewnia jednak skutecznego i
przejrzystego monitorowania unijnej floty zewnętrznej.

Przegląd systemu upoważnień do połowów
Komisja rozpoczęła procedurę przeglądu systemu upoważnień do połowów w grudniu 2015 r. Proponowane
rozporządzenie w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi uchyliłoby
rozporządzenie dotyczące upoważnień do prowadzenia działalności połowowej i ustanowiłoby nowe ramy
wydawania upoważnień. Przegląd zrealizowałby cele zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa oraz
zapewniłby spójność z rozporządzeniem w sprawie kontroli. Rozszerzyłby on zakres systemu upoważnień na
całą unijną działalność połowową prowadzoną poza wodami terytorialnymi UE, obejmując także praktyki,
które były do tej pory słabo monitorowane, takie jak prywatne umowy między unijnymi przedsiębiorstwami
a państwami trzecimi, operacje czarterowania i zmiany bandery.
Wniosek zawiera wymóg, by wszystkie statki rybackie ubiegające się o upoważnienie posiadały numer
identyfikacyjny nadawany przez Międzynarodową Organizację Morską (znany jako numer IMO), mający
zapewnić identyfikowalność statku przez całym okres eksploatacji. Zgodnie z celem poprawy
identyfikowalności wniosek przewiduje przepisy szczegółowe dotyczące statków unijnych zmieniających
banderę na banderę państw trzecich i przyjmujących ponownie banderę unijną, aby móc zapobiegać
niewłaściwym praktykom stosowanym w celu obejścia obowiązujących środków ochrony i zarządzania.
Zważywszy na to, że państwa członkowskie są odpowiedzialne za monitorowanie upoważnień do połowów,
Komisja będzie miała możliwość angażowania się w cofanie takich upoważnień. Ponadto część
elektronicznego rejestru upoważnień do połowów zawierająca informacje dotyczące tego, kto dokonuje
jakiego rodzaju połowów w jakim obszarze, zostałaby po raz pierwszy udostępniona publicznie.

Opinia Komisji Rybołówstwa
Komisja Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego (PECH) omówiła wniosek na podstawie projektu
sprawozdania sporządzonego przez Linnéę Engström (VERTS/ALE, Szwecja), a Komisja Rozwoju (DEVE)
sporządziła opinię. W dniu 5 grudnia 2016 r. komisja PECH przyjęła swoje sprawozdanie 22 głosami za, przy 1
głosie przeciw. Komisja poparła wniosek, który ma poprawić zarządzanie zewnętrzną flotą UE i stworzyć
równe warunki dla wszystkich rodzajów działalności połowowej prowadzonej pod banderą UE. W opinii
sprawozdawczyni przyszłe rozporządzenie zapewni wywiązywanie się przez UE ze zobowiązań jako państwa
bandery oraz państwa własności rzeczywistej.
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W sprawozdaniu ujęto zmiany dotyczące procedur wydawania upoważnień określonych we wniosku i
przewidziano ścisłe terminy na podjęcie działania przez Komisję. Poza tym między innymi precyzyjniej
określono w nim powody dające Komisji prawo do włączania się w proces cofnięcia upoważnień i
przewidziano wymóg podawania dodatkowych informacji w dostępnej publicznie części elektronicznego
rejestru upoważnień do połowów, łącznie z numerem statku w rejestrze floty rybackiej UE oraz jego
numerem IMO, a także uprawnieniami do połowów.

Pierwsze czytanie (procedura 2015/0289(COD))
Sprawozdawczyni: Linnéa Engström (VERTS/ALE,
Szwecja)
Zob. również sprawozdanie Biura Analiz Parlamentu
Europejskiego pt. „Opracowywanie prawa UE”, Nowe
przepisy w sprawie zarządzania zewnętrzną flotą
połowową UE.
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