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Wsparcie dotyczące połowów dorsza i śledzia na 
Morzu Bałtyckim 

Podczas pierwszej sesji listopadowej Parlament ma głosować nad zatwierdzeniem wstępnego porozumienia 
z Radą umożliwiającego udzielenie wsparcia finansowego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na 
rzecz trwałego zaprzestania działalności połowowej w przypadku niektórych połowów na Morzu Bałtyckim. 
Uzgodniony tekst rozszerza zakres wniosku Komisji, aby objąć nim nie tylko rybaków, których dotyczy 
zamknięcie połowów dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego, lecz również rybaków prowadzących 
połowy dorsza i śledzia w zachodniej części Morza Bałtyckiego, którym grozi znaczne ograniczenie uprawnień 
do połowów. 

Kontekst 
W chwili składania wniosków dotyczących uprawnień do połowów na 2020 r. w ocenie naukowej 
Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) wykazano, że stado dorsza we wschodniej części Morza 
Bałtyckiego jest w gorszym stanie niż wcześniej szacowano, głównie z powodu złej sytuacji środowiskowej, 
i zalecono zerowe połowy. W lipcu 2019 r., zgodnie z rozporządzeniem podstawowym dotyczącym 
wspólnej polityki rybołówstwa i wieloletnim planem dla Morza Bałtyckiego (MAP), Komisja Europejska 
zdecydowała o natychmiastowym zamknięciu połowów ukierunkowanych na stada dorsza we wschodniej 
części Morza Bałtyckiego. Zamknięcie połowów utrzymano na mocy rozporządzeń Rady określających 
uprawnienia do połowów na 2020 r. i 2021 r., pozostawiając jedynie niewielką ilość przyłowów, aby nie 
powstrzymywać połowów nieukierunkowanych na te stada.  

Wniosek Komisji Europejskiej 
Zamknięcie połowów dotyczy ponad 300 statków, które już ucierpiały z powodu złego stanu stada – 
głównie trawlerów i statków poławiających niewyspecyfikowanymi narzędziami skrzelowymi z Litwy, 
Łotwy i Polski oraz w mniejszym stopniu z Danii i Niemiec. Dodatkowo, ze względu na znaczne ograniczenie 
uprawnień do połowów innych stad bałtyckich, statki te nie mogą zrekompensować zamknięcia połowami 
innych gatunków. Jako że odbudowa stada nie jest spodziewana przed 2024 r., 31 października 2019 r. 
Komisja przedstawiła wniosek umożliwiający wspieranie trwałego zaprzestania połowów przez 
wspomniane statki dzięki wprowadzeniu zmian do obecnego rozporządzenia w sprawie Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Ponadto wniosek ma na celu wprowadzenie zmian do planu 
MAP dla Bałtyku przez wyznaczenie limitów zdolności połowowej dla odnośnych segmentów floty oraz 
zwiększenie kontroli i gromadzenia danych dzięki przyznaniu dodatkowych środków.  

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Komisja Rybołówstwa (PECH) Parlamentu Europejskiego przyjęła 23 kwietnia 2020 r. sprawozdanie 
w sprawie wniosku i wyraziła zgodę na rozpoczęcie negocjacji trójstronnych. Wstępne porozumienie 
między Parlamentem i Radą osiągnięto 22 września po dwóch rundach negocjacji. Uzgodniony tekst, który 
komisja PECH zatwierdziła 12 października, rozszerza zakres trwałego zaprzestania połowów, tak aby 
obejmował połowy dorsza w zachodniej części Morza Bałtyckiego i śledzia w zachodniej części Morza 
Bałtyckiego w związku z poważnym ograniczeniem uprawnień do połowów w odniesieniu do tych stad. 
Utrzymano zasadę, zgodnie z którą poziomy zdolności połowowej odnośnych flot powinno się zmniejszyć 
o zdolność połowową wycofanych statków z wykorzystaniem pomocy publicznej, lecz bez szczegółowego 
określenia odpowiednich segmentów floty, jak zaproponowała Komisja. Inne zmiany we wniosku obejmują 
zniesienie 20-procentowego progu obecności obserwatorów oraz obowiązku posiadania na pokładzie 
systemu monitorowania statków. Uzgodniony tekst przedłożono teraz Parlamentowi do formalnego 
przyjęcia, a głosowanie odbędzie się podczas pierwszej listopadowej sesji plenarnej; następnie tekst 
zostanie przekazany Radzie do ostatecznego przyjęcia. 
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Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2019/0246(COD); 
komisja przedmiotowo właściwa: PECH; sprawozdawca: 
Niclas Herbst (PPE, Niemcy). Więcej informacji można znaleźć 
w briefingu z serii „Opracowywanie prawa UE”.  
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