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Wieloletni plan dotyczący połowów na Morzu
Północnym

Na drugiej majowej sesji plenarnej Parlament ma głosować nad wstępnym porozumieniem z Radą w sprawie
wieloletniego planu zarządzania połowami na Morzu Północnym w odniesieniu do gatunków dennych (tj.
gatunków mieszkających blisko dna morskiego). Plan ten, którego celem jest zapewnienie długoterminowej
stabilności połowów na Morzu Północnym, opiera środki zarządzania na najlepszych dostępnych opiniach
naukowych i wprowadza nowe przepisy dotyczące sposobu, w jaki Rada ustala roczne całkowite dopuszczalne
połowy (TAC) dla odnośnych stad.

Kontekst
Połowy gatunków dennych w Morzu Północnym stanowią ponad 70 % połowów UE na tym obszarze, o
łącznej wartości ponad 850 mln EUR (2012). Główne stada pod względem wartości wyładunku to sola,
gładzica, homarzec, dorsz, czarniak, plamiak, turbot, żabnica i witlinek. Połowy gatunków dennych
prowadzi kilka tysięcy statków z co najmniej siedmiu nadbrzeżnych państw członkowskich (Belgia, Dania,
Francja, Niemcy, Niderlandy, Szwecja i Zjednoczone Królestwo), a także z Norwegii. Połowy te są bardzo
złożone, wykorzystuje się przy nich różnorodne narzędzia połowowe i jako że często obejmują one różne
gatunki, są definiowane jako „połowy wielogatunkowe”.

Wniosek Komisji Europejskiej
W dniu 3 sierpnia 2016 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący wieloletniego planu zarządzania
połowami gatunków dennych w unijnych wodach Morza Północnego i w niektórych przyległych obszarach.
Celem tego planu jest zapewnienie, aby stada były eksploatowane w sposób zrównoważony poprzez
utrzymywanie ich powyżej poziomów umożliwiających osiągnięcie maksymalnego podtrzymywalnego
połowu (MSY – tj. najwyższej ilości ryb, które można poławiać z danego stada bez uszczerbku dla jego
rozrodczości). Plan ma również zapewnić stabilność uprawnień do połowów, zagwarantować oparcie
zarządzania na najbardziej aktualnych informacjach naukowych dotyczących stad oraz ułatwić
wprowadzenie obowiązku wyładunku. Proponowany plan wprowadza przedziały docelowych wskaźników
śmiertelności połowowej zgodnych z dążeniem do osiągnięcia maksymalnego podtrzymywalnego połowu
(FMSY) w odniesieniu do określonych stad – dorsza, plamiaka, czarniaka, witlinka, gładzicy, soli i homarca.
Plan zawiera również środki ochronne oparte na poziomach biomasy w celu odbudowy stad, w przypadku
gdy ich liczebność spadnie poniżej bezpiecznego poziomu biologicznego. Plan wspiera współpracę
regionalną między zainteresowanymi państwami członkowskimi, które mogą przedstawiać wspólne
zalecenia dotyczące środków technicznych.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Parlament Europejskie głosował nad swoimi poprawkami do wniosku na posiedzeniu plenarnym w dniu
14 września 2017 r. Po czterech turach rozmów trójstronnych (w okresie od października do grudnia 2017
r.) Parlament i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w dniu 8 grudnia 2017 r. Tekst, zatwierdzony przez
komisję PECH w dniu 24 kwietnia 2018 r., zostanie poddany pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym
zaplanowanym podczas drugiej majowej sesji plenarnej. Stanowiska Parlamentu Europejskiego włączone
do tekstu obejmują dodanie żabnicy i krewetki północnej do stad zarządzanych na podstawie przedziałów
śmiertelności połowowej oraz uwzględnianie połowów rekreacyjnych o znaczącym wpływie na stada przy
ustalaniu uprawnień do połowów. Parlament domagał się również, aby środki przewidziane w planie były
podejmowane na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych oraz aby stada współdzielone z
państwami trzecimi (Norwegia, a w przyszłości również Zjednoczone Królestwo) były zarządzane wspólnie
zgodnie z celami wspólnej polityki rybołówstwa. Należy zwrócić szczególną uwagę na określenie
przedziałów FMSY (tj. dolnych i górnych wartości, między którymi wszystkie poziomy śmiertelności
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połowowej doprowadziłyby do osiągnięcia maksymalnego podtrzymywalnego połowu w perspektywie
długoterminowej) stanowiących podstawę do corocznego ustalania całkowitych dopuszczalnych
połowów, które to przedziały będą opierały się na najlepszych dostępnych opiniach naukowych, a tym
samym będą regularnie aktualizowane zgodnie z najnowszymi danymi naukowymi.
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