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Środki zarządzania rybołówstwem na
południowym Pacyfiku

Jako umawiająca się strona Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku
(SPRFMO) Unia Europejska ma obowiązek transponowania do swojego prawodawstwa wiążących środków
ochrony i zarządzania przyjętych przez tę organizację, aby mogły mieć zastosowanie do unijnych statków
rybackich. Głosowanie plenarne w sprawie wstępnego porozumienia Parlamentu i Rady dotyczącego pierwszej
transpozycji środków SPRFMO jest przewidziane na drugą sesję majową.

Kontekst
Powołana w 2012 r. organizacja SPRFMO jest
jedną z najmłodszych regionalnych organizacji ds.
zarządzania rybołówstwem (RFMO). Jest ona
odpowiedzialna za zarządzanie zasobami
połowowymi na pełnym morzu na Południowym
Pacyfiku, z wyjątkiem daleko migrującego
tuńczyka i gatunków pokrewnych, których
zasobami zarządzają inne wyspecjalizowane
RFMO zajmujące się połowami tuńczyka. Obecnie
głównymi gatunkami pelagicznymi poławianymi
na obszarach pod kontrolą SPRFMO są ostrobok i
kałamarnica Humboldta. Flota UE prowadząca
działalność połowową na Południowym Pacyfiku
w ramach zarządzania SPRFMO obejmuje duże
trawlery do połowów pelagicznych z Holandii,
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 zwiera szeroki zakres środków, od
zarządzania połowami ostroboka i ograniczenia przyłowu ptaków morskich, po 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). Wniosek obejmuje również różne środki kontroli, w tym przepisy wykonawcze dotyczące
postępowania w przypadku naruszeń środków SPRFMO oraz umieszczania statków w wykazie nielegalnych,
nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (NNN) SPRFMO.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Parlament Europejskie głosował nad swoimi poprawkami do wniosku na posiedzeniu plenarnym w dniu 16
stycznia 2018 r. Po jednej rundzie negocjacji międzyinstytucjonalnych Parlament i Rada osiągnęły w dniu
26 lutego 2016 r. wstępne porozumienie. Tekst, zatwierdzony w dniu 24 kwietnia 2018 r. przez komisję
PECH, dostosowuje wniosek do dokumentów SPRFMO jeśli chodzi o definicję obszaru objętego konwencją
i niektórych terminów, takich jak „statek rybacki”, oraz zmienia wniosek, tak by objąć nim środki SPRFMO
zakazujące stosowania wielkich zestawów pławnicowych oraz wszystkich sieci skrzelowych głębinowych,
które nie zostały uwzględnione we wniosku. Wprowadza on również nowy artykuł w sekcji poświęconej
środkom kontroli dotyczący wykorzystania satelitarnych urządzeń lokacyjnych zainstalowanych na
statkach UE, tzn. satelitarnego systemu monitorowania statków (VMS).
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