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Wypowiedzenie umowy w sprawie połowów
między UE a Związkiem Komorów
Po umieszczeniu Związku Komorów w wykazie państw niewspółpracujących w zakresie zwalczania
nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (NNN) Komisja podjęła działania w
celu wypowiedzenia umowy w sprawie połowów między UE a Związkiem Komorów. Zgoda
Parlamentu wymagana do tego pierwszego w historii wypowiedzenia umowy w sprawie połowów z
powodu nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów będzie przedmiotem
głosowania na posiedzeniu plenarnym, które zaplanowano na marcową sesję plenarną.

Informacje ogólne
Od 1988 r. następujące po sobie umowy w sprawie połowów między UE a Komorami zapewniały dostęp unijnej
floty poławiającej tuńczyka do wód Komorów w ramach sieci unijnych umów w sprawie połowów tuńczyka w
zachodniej części Oceanu Indyjskiego (zob. mapa). Obecna umowa, obejmująca lata 2005–2011 i
automatycznie odnowiona do dnia 31 grudnia 2018 r., zapewniała uprawnienia do połowów dla
tuńczykowców z Hiszpanii, Francji i Portugalii o pojemności referencyjnej wynoszącej 6 000 ton rocznie. Wkład
finansowy UE wynosi 600 000 EUR, z czego połowę stanowi wsparcie sektorowe dla polityki rybołówstwa
Komorów w celu promowania zrównoważonego rozwoju na wodach tego kraju. Jednakże ostatni protokół
wygasł w dniu 31 grudnia 2016 r. i nie został odnowiony ze
względu na obawy związane z nielegalnymi, nieraportowanymi i
nieuregulowanymi połowami.

Wniosek Komisji Europejskiej
Rozporządzenie nr 1005/2008 (rozporządzenie w sprawie
połowów NNN) upoważnia Komisję do identyfikowania w
drodze wieloetapowej procedury państw trzecich uznanych za
niewspółpracujące w zakresie zwalczania połowów NNN.
Zgodnie z tą procedurą Komory zostały w dniu 1 października
2015 r. wstępnie określone jako państwo niewspółpracujące, w
dniu 23 maja 2017 r. zidentyfikowano je jako państwo
niewspółpracujące i w dniu 11 lipca 2017 r. umieszczono je w
wykazie państw niewspółpracyjących. Wspomniane
niedociągnięcia obejmują niewypełnianie przez Komory swoich
obowiązków jako państwa bandery (polityka taniej bandery oraz
dowody nielegalnej działalności połowowej prowadzonej przez
flotę Komorów) i jako państwa nadbrzeżnego (słabe zdolności w
zakresie monitorowania i kontroli). Umieszczenie państwa w
wykazie państw niewspółpracujących wiąże się ze szczególnymi
środkami, jak wypowiedzenie wszelkich obowiązujących
dwustronnych umów w sprawie połowów. W związku z tym
Komisja podjęła działania w celu wypowiedzenia umowy w sprawie połowów z Komorami i zaproponowana
decyzję Rady o wypowiedzeniu tej umowy. Po przyjęciu Komisja zawiadomi Komory o decyzji z zachowaniem
sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia i konsultacji między Stronami, zanim umowa zostanie rozwiązana.

Mapa – Umowy UE w sprawie połowów w
zachodniej części Oceanu Indyjskiego i na wodach
Związku Komorów

Źródło: MarineRegions.org, sprawdzone w dniu
28.2.2018 r.. Wyłączne strefy ekonomiczne państw
nadbrzeżnych zaznaczono kolorem jasnoniebieskim (200
mil morskich) i czerwonym (nakładające się roszczenia).
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Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 27 lutego 2018 r. Komisja Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego (PECH) zaleciła, aby Parlament
wyraził zgodę na przyjęcie decyzji Rady wypowiadającej umowę, a Komisja Rozwoju wydała pozytywną opinię.
Zalecenie to zostanie rozpatrzone na marcowym posiedzeniu plenarnym. Komisja PECH przyjęła również
projekt rezolucji nieustawodawczej, w której wyrażono ubolewanie z powodu braku konkretnych rezultatów
w rozwoju sektora rybołówstwa Komorów po prawie 30 latach utrzymywania umów w sprawie połowów, w
tym w takich dziedzinach jak monitorowanie i kontrola. W projekcie stwierdzono, że wypowiedzenie umowy
nie powinno oznaczać zakończenia współpracy w dziedzinie rybołówstwa i przedstawiono szereg zaleceń
dotyczących bardziej długofalowej wizji.

Procedura zgody: 2017/0241(NLE); Komisja przedmiotowo
właściwa: PECH; Sprawozdawca: João Ferreira (GUE/NGL,
Portugalia).
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