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Środki zarządzania rybołówstwem na
południowym Pacyfiku
Oczekuje się, że podczas styczniowej sesji plenarnej Parlament będzie głosować nad wnioskiem
Komisji dotyczącym pierwszej transpozycji do prawa UE szeregu środków przyjętych przez Regionalną
Organizację ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku (SPRFMO). Unia Europejska
jest umawiającą się stroną SPRFMO, a wiążące środki ochrony i zarządzania przyjęte przez tę
organizację muszą zostać przetransponowane, aby mogły mieć zastosowanie do statków rybackich
pływających pod banderą państwa członkowskiego.

Kontekst
Powołana w 2012 r. SPRFMO jest jedną z najmłodszych regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem
(RFMO). W jej skład wchodzi 15 członków i dwie współpracujące strony niebędące umawiającymi się stronami.
Jest ona odpowiedzialna za zarządzanie zasobami połowowymi na pełnym morzu południowego Pacyfiku,
z wyjątkiem daleko migrującego tuńczyka i gatunków pokrewnych, którymi zarządzają inne wyspecjalizowane
RFMO zajmujące się połowami tuńczyka. Obecnie głównymi gatunkami poławianymi w obszarze SPRFMO są
ostrobok i kałamarnica Humboldta na południowo-wschodnim Pacyfiku oraz, w mniejszym stopniu, gatunki
głębinowe często związane z górami podwodnymi południowo-zachodniego Pacyfiku, takie jak gardłosz
atlantycki. Flota UE prowadząca działalność połowową na południowym Pacyfiku w ramach zarządzania
SPRFMO obejmuje duże trawlery do połowów pelagicznych z Niderlandów, Niemiec, Litwy i Polski, poławiające
ostroboka poza wyłączną strefą ekonomiczną Chile.

Wniosek Komisji Europejskiej
W dniu 29 marca 2017 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie transpozycji do prawa UE środków ochrony
i zarządzania przyjętych przez SPRFMO w styczniu 2017 r. Wniosek ma zastosowanie do statków UE
prowadzących połowy na obszarze objętym konwencją SPRFMO lub dokonujących przeładunku produktów
rybołówstwa złowionych w tym obszarze (tj. rozładowujących produkty rybołówstwa z jednego statku na
drugi). Ma on również zastosowanie do statków rybackich spoza UE wpływających do portów UE
i przewożących produkty rybołówstwa pozyskane w obszarze SPRFMO. Wniosek nie obejmuje uprawnień UE
do połowów w odniesieniu do ostroboka, o których decyduje SPRFMO (i które są przydzielane co roku przez
Radę), ani środków już obowiązujących w UE na mocy rozporządzeń nr 1224/2009 w sprawie kontroli oraz
nr 1005/2008 w sprawie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych (NNN) połowów. Wniosek
obejmuje kilka osobnych rodzajów środków. Niektóre z nich dotyczą zarządzania połowami ostroboka
i ograniczenia przyłowu ptaków morskich. Inne środki szczegółowo określają procedury wydawania zezwoleń
na połowy denne (przy pomocy narzędzi, które mają kontakt z dnem morskim) i zarządzania nimi, a także na
zwiady rybackie (tj. operacje, w trakcie których w ciągu ostatnich 10 lat nie były prowadzone połowy z użyciem
konkretnego rodzaju narzędzi lub technik). Uwzględniono również szeroki zakres środków kontroli, w tym
przepisy wykonawcze dotyczące postępowania w przypadku naruszeń środków SPRFMO oraz umieszczania
statków rybackich w wykazie NNN SPRFMO.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 21 listopada 2017 r. Komisja Rybołówstwa (PECH) Parlamentu przyjęła sprawozdanie w sprawie
wniosku. W sprawozdaniu stwierdza się, że we wniosku dokonano w dużej mierze kompleksowej transpozycji
środków przyjętych przez SPRFMO. Niemniej jednak dostosowano w nim wniosek do dokumentów SPRFMO
w odniesieniu do definicji obszaru objętego konwencją i niektórych terminów, takich jak „statek rybacki”.
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Ponadto w sprawozdaniu zmieniono wniosek w celu włączenia środków SPRFMO zakazujących stosowania
wielkich zestawów pławnicowych oraz wszystkich sieci skrzelowych głębinowych, które nie zostały
uwzględnione w tekście Komisji.

Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2017/0056(COD);
Komisja przedmiotowo właściwa: PECH;
Sprawozdawczyni: Linnéa Engström (VERTS/ALE,
Szwecja). Więcej informacji na ten temat można znaleźć
w notatce „W skrócie” pt. South Pacific fisheries
management measures: Transposition into EU law
[Środki zarządzania rybołówstwem na Południowym
Pacyfiku: transpozycja do prawa UE].
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