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Plan wieloletni dotyczący połowów w wodach
zachodnich
Podczas sesji lutowej Parlament ma głosować w sprawie formalnego zatwierdzenia wieloletniego planu
zarządzania połowami w wodach zachodnich – obszar północno-wschodniego Atlantyku położony wzdłuż
zachodniego wybrzeża UE. Proponowany plan obejmuje połowy zasobów ryb i skorupiaków żyjących w pobliżu
dna morskiego (tzw. gatunki denne), w tym stad głębinowych.

Kontekst

Plany wieloletnie w ramach wspólnej polityki rybołówstwa wyznaczają strukturę długoterminowego
zarządzania stadami ryb z podziałem na łowiska i baseny morskie. Przyjęcie takich planów stało się
priorytetem dla wszystkich wód UE po reformie z 2013 r. w celu odbudowy stad ryb i utrzymania ich na
zrównoważonym poziomie. W związku z tym rozpoczęto realizację serii planów wieloletnich dla
konkretnych połowów w Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym (przyjętych odpowiednio w lipcu 2016 r. i
lipcu 2018 r.), a także w Morzu Adriatyckim i zachodniej części Morza Śródziemnego (obecnie omawianych
przez Parlament i Radę).

Wniosek Komisji Europejskiej

W dniu 23 marca 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała wieloletni plan zarządzania połowami
gatunków dennych w wodach zachodnich. Plan wprowadza środki dotyczące eksploatacji zgodnie z
maksymalnym podtrzymywalnym połowem (MSY – tj. najwyższa ilości ryb, które można poławiać z danego
stada bez uszczerbku dla jego rozrodczości), w odniesieniu do niektórych ważnych z ekonomicznego
punktu widzenia zasobów, a mianowicie labraksa, dorsza atlantyckiego, smuklicy, żabnicy, plamiaka,
witlinka, morszczuka, molwy niebieskiej, rdzawca, gładzicy, soli i homarca. Środki te obejmują również kilka
stad ryb głębinowych: pałasza czarnego, beryksów, buławika czarnego i morlesza bogara. Odnośne floty
rybackie to głównie statki z Belgii, Niemiec, Francji, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa.
Plan ma na celu zapewnienie zrównoważonej eksploatacji stad oraz oparcie decyzji w sprawie uprawnień
do połowów na najbardziej aktualnych informacjach naukowych. Ma on również na celu ułatwienie
wykonywania obowiązku wyładunku w ramach połowów wielogatunkowych charakterystycznych dla
gatunków dennych. Plan wzoruje się na planie dla Morza Północnego i podobnie zmieniono w nim niektóre
elementy z planu dla Morza Bałtyckiego. Plan dopuszcza pewien stopień elastyczności w ustalaniu
uprawnień do połowów poprzez określenie zakresów śmiertelności połowowej w oparciu o najlepsze
dostępne opinie naukowe i wprowadza wymóg zastosowania środków ochronnych, jeśli liczebność stada
spadnie poniżej bezpiecznego poziomu biologicznego.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego

W dniu 9 października 2018 r. Komisja Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego (PECH) przyjęła
sprawozdanie w sprawie planu, ale nie zdołała dojść do porozumienia w kwestii decyzji o przystąpieniu do
negocjacji międzyinstytucjonalnych z Radą. W dniu 25 października 2018 r. Parlament przyjął poprawki do
wniosku 437 głosami za, przy 103 głosach przeciw i 11 głosach wstrzymujących się, – umożliwiając komisji
podjęcie rozmów trójstronnych. Po dwóch rundach negocjacji Parlament i Rada osiągnęły wstępne
porozumienie w dniu 27 listopada 2018 r. W porozumieniu, zatwierdzonym przez komisję PECH w dniu 23
stycznia 2019 r., utrzymuje się stanowisko Parlamentu w kilku kwestiach, takich jak rozszerzenie obszaru, w
którym odbywa się zarządzanie labraksem na podstawie MSY, oraz zapewnienie zarządzania połowami
rekreacyjnymi, jeżeli mają one istotny wpływ na stado. Uzgodniony tekst musi teraz zostać formalnie
zatwierdzony przez Parlament, a głosowanie spodziewane jest podczas lutowego posiedzenia plenarnego.
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