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Środki zarządzania rybołówstwem na Morzu 
Śródziemnym 

Jako członek Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) Unia Europejska ma obowiązek 
przyjęcia w prawie UE odnośnych środków ochrony i zarządzania, tak aby miały one zastosowanie do unijnych 
statków rybackich. Podczas drugiej marcowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma głosować nad wnioskiem 
Komisji w sprawie transpozycji nowych środków GFCM, które wykraczają poza obowiązujące przepisy. 

Kontekst 
Rybołówstwo na obszarach znajdujących się 
poza jurysdykcją krajową podlega współpracy w 
ramach regionalnych organizacji ds. zarządzania 
rybołówstwem (RFMO). GFCM, będąca jedną z 
najstarszych RFMO, przyjmuje wiążące zalecenia 
dotyczące środków w zakresie rybołówstwa na 
obszarze podlegającym jej kompetencjom, 
obejmującym Morze Śródziemne, Morze Czarne 
i wody przyległe (zob. mapa). W skład tej 
organizacji wchodzi obecnie 24 członków – Unia 
Europejska i 23 państwa – w tym wszystkie 
dziesięć państw członkowskich UE leżących 
wokół obszaru podlegającego jej 
kompetencjom oraz większość innych państw 
nadbrzeżnych. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Dnia 22 marca 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie transpozycji do prawa unijnego szeregu 
nowych zaleceń GFCM poprzez zmianę obowiązującego rozporządzenia nr 1343/2011. Wniosek ten 
obejmuje szeroki zakres środków przyjętych przez GFCM na dorocznych sesjach w 2015, 2016 i 2017 r., 
mających na celu odtworzenie zasobów rybnych i ochronę wrażliwych siedlisk. Dokładniej rzecz ujmując, 
obejmuje on takie środki jak ustanowienie obszaru ograniczonych połowów na Morzu Adriatyckim, zakaz 
połowów włokami dennymi na niektórych obszarach Cieśniny Sycylijskiej, przestrzenne/czasowe 
ograniczenia połowów na Morzu Alborańskim w celu ochrony morlesza bogara, zamknięcie połowów 
turbota na Morzu Czarnym w okresie tarła i zapobiegawcze zamknięcie połowów w celu ochrony korala 
czerwonego. Ponadto wniosek ten uwzględnia różne środki w zakresie monitorowania, kontroli i nadzoru 
oraz zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Dnia 21 listopada 2018 r. Komisja Rybołówstwa (PECH) Parlamentu przyjęła sprawozdanie w sprawie 
przedmiotowego wniosku. Sprawozdanie to dostosowuje wniosek do zaleceń GFCM i zawiera propozycję 
rozszerzenia zakresu rozporządzenia nr 1343/2011 na połowy rekreacyjne (w określonych przypadkach). 
Dnia 19 lutego 2019 r. Parlament i Rada osiągnęły wstępne porozumienie, obejmujące większość poprawek 
Parlamentu oraz wprowadzające – wśród dodatkowych zmian – minimalny rozmiar odniesienia do celów 
ochrony kolenia pospolitego na Morzu Czarnym. Tekst wymaga obecnie formalnego przyjęcia przez 
Parlament, a głosowanie zaplanowano na drugie posiedzenie plenarne w marcu. 

Obszar podlegający kompetencjom GFCM i jego 
30 podobszarów geograficznych (GSA) 
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Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2018/0069(COD); 
Komisja przedmiotowo właściwa: PECH; Sprawozdawczyni: 
Linnéa Engström (Verts/ALE, Szwecja). Więcej informacji na 
temat przedmiotowego wniosku można znaleźć w notatce 
„W skrócie” z czerwca 2018 r. 
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