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Zarządzanie zewnętrzną flotą rybacką UE
Podczas grudniowego posiedzenia plenarnego Parlament ma przeprowadzić głosowanie w drugim
czytaniu nad wnioskiem Komisji w sprawie zmiany unijnego systemu wydawania upoważnień do
połowów i zarządzania nimi. Celem jest poprawa monitorowania i przejrzystości zewnętrznej floty
rybackiej UE, niezależnie od miejsca jej działalności.

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

Wniosek Komisji Europejskiej
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 ustanowiło nowe ramy
wydawania upoważnień. Zgodnie z podstawową zasadą wniosku każdy statek prowadzący połowy poza
wodami UE musi otrzymać upoważnienie od swojego państwa członkowskiego bandery i być odpowiednio
monitorowany, niezależnie od obszaru i ram jego działalności. Zmiana rozszerza zakres systemu upoważnień
na całą unijną działalność połowową prowadzoną poza wodami terytorialnymi UE w celu uwzględnienia
praktyk, które były do tej pory słabo monitorowane, takich jak prywatne umowy między unijnymi
przedsiębiorstwami a państwami trzecimi („upoważnienia bezpośrednie”) oraz czarterowanie statków
rybackich UE i statków ponownie wpisanych do rejestru UE po zakończeniu działalności prowadzonej pod
banderą państwa spoza UE (zmiana bandery).

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Po przyjęciu stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu w dniu 2 lutego 2017 r. Parlament i Rada odbyły
trzy rundy politycznych rozmów trójstronnych i osiągnęły wstępne porozumienie w dniu 20 czerwca 2017 r.
Komisja Rybołówstwa PE (PECH) zatwierdziła porozumienie w dniu 12 lipca 2017 r., a Rada przyjęła swoje
stanowisko w pierwszym czytaniu, zgodnie z porozumieniem, w dniu 17 października 2017 r. W dniu
21 listopada 2017 r. komisja PECH przyjęła zalecenie do drugiego czytania, które ma zostać poddane pod
dyskusję na grudniowym posiedzeniu plenarnym.
W uzgodnionym tekście Parlament wprowadził m.in. surowsze zasady dla statków UE dokonujących
przeładunku na morzu (tj. przeładowujących połów z jednego statku na drugi), w ramach upoważnień
bezpośrednich i na pełnym morzu, w tym wymóg uprzedniego powiadomienia i składania rocznych
sprawozdań z takich operacji. Jeśli chodzi o zmianę bandery, Parlament poparł przepisy dotyczące lepszego
informowania i zapewnienia spójności z rozporządzeniem w sprawie połowów NNN, przy czym statki
otrzymują upoważnienie, tylko jeżeli nie brały udziału w takich połowach, ani nie prowadziły działalności w
kraju spoza UE, wymienionym lub zidentyfikowanym jako niechętny współpracy na mocy rozporządzenia w
sprawie połowów NNN. Parlament wprowadził też wymóg, zgodnie z którym podmioty prowadzące połowy
na podstawie upoważnień bezpośrednich przedstawiają naukową ocenę wykazującą zrównoważony charakter
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planowanej działalności. W porozumieniu ograniczono uprawnienia Komisji do włączania się w proces
cofnięcia upoważnień. Może to czynić w przypadkach naruszenia środków przyjętych przez regionalne
organizacje ds. zarządzania rybołówstwem lub na mocy umów UE w sprawie połowów. Jeśli chodzi o
przejrzystość, publiczna część rejestru upoważnień do połowów będzie zawierała więcej informacji, np. numer
Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), który zapewnia identyfikowalność statku przez cały okres
eksploatacji, a także rodzaj upoważnienia, łącznie z gatunkami docelowymi, oraz dozwolony czas i obszar
działalności połowowej.

Drugie czytanie: 2015/0289(COD); Komisja
przedmiotowo właściwa: PECH; Sprawozdawczyni:
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informacji można znaleźć w briefingu pt.
„Opracowywanie prawa UE”.
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