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Plan wieloletni dotyczący rybołówstwa na
Morzu Adriatyckim

Podczas pierwszej sesji miesięcznej w listopadzie Parlament ma głosować nad wnioskiem ustawodawczym
dotyczącym wieloletniego planu zarządzania połowami małych gatunków pelagicznych (sardeli i sardynki) w
Morzu Adriatyckim, który jest pierwszym takim planem zaproponowanym dla basenu Morza Śródziemnego.

Kontekst
Istotnym elementem połowów w Morzu Adriatyckim są małe gatunki pelagiczne (tj. gatunki żyjące w słupie
wody w odróżnieniu od gatunków dennych żyjących w pobliżu dna). Największa część tych połowów
obejmuje sardele i sardynki, a niewielkie ilości makreli i ostroboka pochodzą głównie z przyłowów. Włochy
i Chorwacja odpowiadają za niemal wszystkie połowy małych gatunków pelagicznych w Morzu
Adriatyckim; Słowenia, Albania i Czarnogóra biorą niewielki udział w tych połowach. Stada sardeli i sardynki
są przeławiane i dalekie od zrównoważonego poziomu połowów. Zarządzanie na szczeblu unijnym i
krajowym stanowi uzupełnienie środków międzynarodowych przyjętych przez Generalną Komisję
Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) w ogólnych ramach, które oceniono jako złożone i
nieskuteczne.

Wniosek Komisji Europejskiej
Dnia 24 lutego 2017 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie planu wieloletniego dotyczącego połowów
małych gatunków pelagicznych (sardynki i sardeli) w Morzu Adriatyckim. W planie tym proponuje się
głębokie zmiany w zarządzaniu połowami w Morzu Adriatyckim (które obecnie opierają się na nakładach
połowowych) poprzez wprowadzenie systemu całkowitych
dopuszczalnych połowów. Plan opiera się na docelowych
przedziałach śmiertelności połowowej, które wykorzystywano by
przy ustalaniu uprawnień do połowów, i przewiduje poziomy
biomasy stada tarłowego, zgodnie z którymi należy podejmować
środki ochronne. Przewiduje również współpracę regionalną
zainteresowanych państw członkowskich oraz wprowadza
dodatkowe środki służące usprawnieniu kontroli.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 9 października 2018 r. Komisja Rybołówstwa (PECH)
Parlamentu przyjęła sprawozdanie 14 głosami za, przy 11 głosach
przeciw i 1 głosie wstrzymującym się. Komisja Ochrony Środowiska
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
(ENVI) również wniosła swój wkład, opracowując stanowisko w
formie poprawek. Sprawozdanie wprowadza do wniosku kilka
istotnych zmian. W szczególności wspiera utrzymanie obecnego
systemu opartego na zarządzaniu nakładami połowowymi i
sprzeciwia się wprowadzeniu TAC. W sprawozdaniu wymaga się
również, aby stosowano punkty odniesienia oparte na biomasie
stada zamiast docelowych przedziałów śmiertelności połowowej.
Ponadto limity połowowe dla małych gatunków pelagicznych w
2019 r. należy ustalić na poziomie połowów z 2014 r. i zmniejszyć o 4 % rocznie w latach 2020–2022. Komisja
jest zobowiązana do przeprowadzenia oceny skuteczności planu po upływie trzech lat od jego wdrożenia
oraz, w stosownych przypadkach, do wprowadzenia w nim zmian.
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Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2018/0043(COD);
Komisja przedmiotowo właściwa: PECH; Sprawozdawczyni:
Ruža Tomašić (ECR, Chorwacja). Więcej informacji można
znaleźć w briefingu pt. „Opracowywanie prawa UE”.
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