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Nowe ramy środków technicznych w
rybołówstwie
Podczas styczniowej sesji plenarnej spodziewane jest głosowanie Parlamentu nad wnioskiem Komisji
restrukturyzującym unijne ramy środków technicznych w rybołówstwie w celu opracowania mandatu
do negocjacji trójstronnych. Nowe ramy mają uprościć stosowanie środków technicznych oraz
umożliwić ich dostosowanie do szczególnych uwarunkowań regionalnych.

Kontekst
Środki techniczne w rybołówstwie to zasady, które określają warunki, na jakich rybacy mogą prowadzić
połowy, mające na celu ograniczenie niezamierzonych połowów i wpływu działalności połowowej na
ekosystemy morskie. Środki te dotyczą cech narzędzi połowowych i sposobu ich wykorzystywania,
minimalnych rozmiarów ryb, które można łowić, zakazu lub ograniczenia połowów na pewnych obszarach lub
w pewnych okresach np. w celu ochrony młodych osobników lub ryb w okresie tarła, a także zachowania
wrażliwych gatunków czy siedlisk. Obecnie środki techniczne są rozrzucone po około 30 aktach
ustawodawczych UE, przez co struktura regulacyjna stała się niezmiernie skomplikowana i jest postrzegana
jako nadmiar nieskutecznych zasad podlegających rygorystycznemu zarządzaniu.

Wniosek Komisji Europejskiej
W dniu 11 marca 2016 r. Komisja przyjęła wniosek w celu ustanowienia nowych ram legislacyjnych, które
spowodowałyby zmianę struktury zarządzania środkami technicznymi. Wniosek ma na celu uproszczenie
obecnego systemu, zwiększenie jego elastyczności poprzez regionalne podejście dostosowane do specyfiki
każdego basenu morskiego w UE oraz udoskonalenie wpływu środków technicznych na realizację celów
wspólnej polityki rybołówstwa. Struktura nowych ram opiera się zasadniczo na dwóch typach środków:
 Wspólne środki techniczne obowiązują w odniesieniu do wszystkich basenów morskich w UE i mają

charakter stały. Obejmują one przepisy dotyczące zabronionych narzędzi i praktyk, ochrony wrażliwych
gatunków i siedlisk, ograniczeń w stosowaniu narzędzi ciągnionych i sieci stawnych (łącznie z
dotychczasowymi ograniczeniami dotyczącymi stosowania pławnic), pomiaru rozmiarów organizmów
morskich i połowów organizmów o rozmiarach mniejszych niż minimalne rozmiary odniesienia, a także
zmniejszenia ilości odrzutów.

 Regionalne środki techniczne obowiązują w odniesieniu do konkretnego obszaru i są przedstawione w
załącznikach do wniosku. Określają one minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony (tj. rozmiar
organizmu morskiego, poniżej którego należy unikać jego połowów), rozmiary oczek sieci, obszary, na
których połowy są zabronione lub ograniczone, środki łagodzące odnoszące się do wrażliwych gatunków
oraz zasady stosowania alternatywnych metod połowowych (np. włoków wytwarzających impulsy
elektryczne). Uzupełnieniem tych środków są ogólne zasady regionalizacji, na których podstawie Komisja
jest uprawniona do ustanawiania środków regionalnych, zwłaszcza w ramach planów wieloletnich i
tymczasowych planów w zakresie odrzutów, w oparciu o wspólne zalecenia zgłoszone przez regionalne
grupy państw członkowskich.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 21 listopada 2017 r. Komisja Rybołówstwa (PECH) Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie
dotyczące przedmiotowego wniosku, nie dając jednak mandatu do negocjacji trójstronnych. W sprawozdaniu
uznano potrzebę wprowadzenia podejścia regionalnego i stwierdzono, że przyszłe środki regionalne należy
przyjmować w kontekście planów wieloletnich lub, jeżeli taki plan nie istnieje, w drodze aktów delegowanych.
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W sprawozdaniu poparto też równe traktowanie wszystkich regionalnych organizacji ds. zarządzania
rybołówstwem i dotychczasowy sposób transpozycji uzgadnianych przez nie środków. Rozszerzono w nim też
zakres wniosku, tak aby środki techniczne obowiązywały również w odniesieniu do połowów rekreacyjnych.
Natomiast w kwestii kontrowersyjnych połowów z użyciem włoków wytwarzających impulsy elektryczne
utrzymano dotychczasowe ograniczenie nieprzekraczające 5 % floty danego kraju.

Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2016/0074(COD);
Komisja przedmiotowo właściwa: PECH; Sprawozdawca:
Gabriel Mato (PPE, Hiszpania). Więcej informacji można
znaleźć w briefingu pt. „Opracowywanie prawa UE”.
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