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Transpozycja opracowanych przez ICCAT środków
dotyczących rybołówstwa do prawa unijnego
Komisja Europejska wystąpiła z wnioskiem, aby włączyć do prawa unijnego szereg wiążących
zaleceń Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) w zakresie, w jakim
nie zostały one jeszcze w tym prawie zawarte. Negocjacje międzyinstytucjonalne dobiegły końca i
Parlament Europejski ma teraz zagłosować nad projektem rozporządzenia w sprawie środków
dotyczących rybołówstwa na obszarze ICCAT, z zamiarem uzyskania porozumienia przy pierwszym
czytaniu.

Kontekst

Unia Europejska jest umawiającą się stroną dla licznych regionalnych organizacji ds. zarządzania
rybołówstwem (RMFO) w ramach swojej zewnętrznej polityki rybołówstwa. Unia uczestniczy w tych
międzynarodowych forach w celu współpracy w zarządzaniu rybołówstwem na określonych morzach lub
obszarach morskich, ze szczególnym uwzględnieniem wyłącznych kompetencji Unii w zakresie „ochrony
żywych zasobów morza w ramach wspólnej polityki rybołówstwa” (WPRyb). Międzynarodowa Komisja ds.
Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) jest regionalną organizacją ds. zarządzania rybołówstwem
odpowiedzialną za ochronę około 30 różnych gatunków tuńczyka i gatunków tuńczykopodobnych w Oceanie
Atlantyckim i morzach przyległych. 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.

Wniosek Komisji Europejskiej

Projekt rozporządzenia zakłada transpozycję fragmentów 28 zaleceń (niektóre z nich powstały w 2008 r.) w
sprawie ochrony i kontroli zasobów ryb i zarządzania tymi zasobami, przy założeniu, że części te nie będą
pokrywać się z już obowiązującymi przepisami unijnymi. Rozporządzenie to zawierałoby różne przepisy
dotyczące poszczególnych gatunków (tuńczyka tropikalnego, miecznika, marlina, rekina) oraz środki mające
na celu ograniczenie przypadkowych odłowów ptaków morskich i żółwi, jednak nie obejmowałoby zaleceń w
sprawie tuńczyka błękitnopłetwego (który został objęty konkretnym planem działań naprawczych w ramach
rozporządzenia 2016/1627). Projekt rozporządzenia zakłada również wprowadzenie szeregu wspólnych
środków kontroli. Niektóre przepisy mające już zastosowanie na obszarze ICCAT zawarte w innych
rozporządzeniach w sprawie rybołówstwa zostałyby z nich usunięte i zastąpione przepisami w nowym
rozporządzeniu stworzonym z myślą o ICCAT. Ponieważ ICCAT może regularnie modyfikować swoje zalecenia
i decydować o nowych środkach, Komisja wnioskuje również o przyznanie jej przekazanych uprawnień w celu
umożliwienia szybkiego włączania takich decyzji ICCAT do prawa unijnego.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego

Komisja Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego (PECH) przyjęła własne sprawozdanie dnia 25 kwietnia 2017
r. oraz zagłosowała za rozpoczęciem negocjacji z Radą, która również przygotowała się do negocjacji ze
swojej strony. Komisja PECH wzięła pod uwagę w szczególności fakt, że przedmiotowe rozporządzenie nie
powinno odnosić się wyłącznie do statków unijnych na obszarze ICCAT, ale również do statków państw
trzecich prowadzących połowy na wodach unijnych. Komisja PECH opowiedziała się również za ogólnym
podejściem, zgodnie z którym transpozycja środków ICCAT miałaby odbyć się bez zmiany sformułowań
przyjętych na tym międzynarodowym forum (zwłaszcza w celu zapewnienia równych szans dla statków
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rybackich unijnych i państw trzecich). Wziąwszy pod uwagę, że przekazanie uprawnień Komisji Europejskiej
powinno zostać ograniczone do konkretnych przypadków, komisja podkreśliła również ustanowioną w
ramach WPRyb zasadę, że prawa połowu gatunków objętych przepisami ICCAT muszą być przyznawane
właścicielom statków przez państwa członkowskie wedle przejrzystych i obiektywnych kryteriów, ze
szczególnym naciskiem na wspieranie rybołówstwa tradycyjnego i tradycyjnego łodziowego rybołówstwa
przybrzeżnego i tworzenie zachęt dla selektywnych praktyk połowowych oraz praktyk o ograniczonym
wpływie na środowisko. Negocjacje międzyinstytucjonalne zakończyły się pozytywnie dnia 31 maja 2017 r.
opracowaniem tekstu kompromisowego odzwierciedlającego w dużej mierze poglądy komisji PECH, która
przyjęła tekst 21 czerwca 2017 r.
Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2016/0187(COD);
Komisja przedmiotowo właściwa: PECH; Sprawozdawca:
Gabriel Mato Adrover (PPE, Hiszpania). Więcej informacji
znajduje się w briefingu pt. „Opracowywanie prawa UE”.
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