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Zarządzanie rybołówstwem na 
północno-zachodnim Atlantyku 

Podczas drugiej czerwcowej sesji plenarnej Parlament ma głosować nad wstępnym porozumieniem z Radą w 
sprawie transpozycji środków zarządzania rybołówstwem na północno-zachodnim Atlantyku. Jako umawiająca 
się strona Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO) Unia Europejska musi dokonać 
transpozycji jej przepisów, tak aby miały one zastosowanie do statków pływających pod banderą państw 
członkowskich UE. Umowa przewiduje również przyznanie Komisji Europejskiej nowych uprawnień 
delegowanych w celu ułatwienia szybszej transpozycji w przyszłości.  

Kontekst 
Rybołówstwo na obszarach znajdujących się poza jurysdykcją krajową podlega współpracy w ramach 
regionalnych organizacji ds. rybołówstwa (RFMO). NAFO jest regionalną organizacją ds. rybołówstwa, która 
obejmuje północno-zachodni obszar Oceanu Atlantyckiego i liczy 13 członków, w tym Unię Europejską. Jej 
obszar podlegający regulacji obejmuje strefę znajdującą się poza wodami krajowymi Stanów 
Zjednoczonych, Kanady, St Pierre i Miquelon oraz Grenlandii. NAFO przyjmuje środki ochrony i 
egzekwowania w odniesieniu do połowów na obszarze podlegającym regulacji, z wyjątkiem gatunków 
osiadłych (np. skorupiaków) lub gatunków zarządzanych przez inne międzynarodowe organy ds. 
rybołówstwa, tj. łososia, tuńczyka/marlina i wielorybów. W 2020 r. 47 statków UE mogło prowadzić na tym 
obszarze połowy, które okazały się obfite. Według statystyk połowowych z 2019 r. statki UE wyładowały 
około 51 000 ton, głównie ze statków należących do Portugalii (45 %) i Hiszpanii (36 %), ale także do Estonii 
(11 %), Danii (5 %) i Niemiec (4 %). Pod względem wagi większość gatunków wyładowanych przez statki UE 
to karmazyn atlantycki (40 %), dorsz atlantycki (20 %), halibut niebieski (18 %), raja (6 %), krewetka północna 
(5 %) i żarłacz błękitny (4 %). 

Wniosek Komisji Europejskiej 
29 maja 2020 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie transpozycji środków ochrony i egzekwowania 
przyjętych przez NAFO w 2019 r. Wniosek zmienia rozporządzenie 2019/833, czyli poprzednią transpozycję. 
Oprócz szeregu zmian technicznych i zmian tekstowych nowe przepisy wprowadzają całkowity zakaz 
połowów rekina grenlandzkiego (Somniosus microcephalus), a także obowiązek zminimalizowania 
przypadkowego połowu i śmiertelności tego zagrożonego gatunku; usprawniają przepływ informacji 
między państwami członkowskimi UE, Komisją i Sekretariatem NAFO oraz uznają koordynacyjną rolę 
Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa; potwierdzają potrzebę udzielania zgody przez państwo portu 
inspektorom innego członka NAFO. Komisja zwróciła się również o uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych w celu zmiany niektórych przepisów dotyczących rozmiaru oczek sieci, kratownic 
sortujących lub kratownic i łańcuchów przegubowych stosowanych do połowów krewetki północnej oraz 
ograniczeń obszarowych dla połowów dennych w celu transpozycji przyszłych środków ochrony i 
egzekwowania przed kolejnym sezonem połowowym. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
16 listopada 2020 r. Komisja Rybołówstwa (PECH) Parlamentu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie w 
sprawie przedmiotowego wniosku. Wprowadza ono zmiany do wniosku, aby uwzględnić również 
najnowsze środki ochrony i egzekwowania z 2020 r. Obejmuje to sezonowe zamykanie łowisk oraz 
szczególne środki techniczne i kontrolne dotyczące połowów dorsza na określonym obszarze, a także 
rozszerzenie obecnego zakazu połowów dennych na niektórych obszarach. Porozumienie będące 
wynikiem negocjacji międzyinstytucjonalnych jest w dużej mierze zgodne ze stanowiskiem Parlamentu. 
Tekst zatwierdzony 12 maja przez Coreper ze strony Rady i zatwierdzony przez PECH 25 maja zostanie 
poddany pod głosowanie plenarne podczas drugiej czerwcowej sesji plenarnej. 

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/fisheries/international-agreements/regional-fisheries-management-organisations-rfmos_en
https://www.nafo.int/About-us/
https://www.nafo.int/About-us/Maps
https://www.nafo.int/Fisheries/Conservation
https://www.nafo.int/Fisheries/Conservation
https://www.nafo.int/Data/STATLANT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Pl/TXT/?uri=celex:52020PC0215
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32019R0833
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0220_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/PECH/DV/2021/05-25/LetterCouncilNAFOAgreement_EN.pdf
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Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2020/0095(COD); 
komisja przedmiotowo właściwa: PECH; Sprawozdawczyni: 
Isabel Carvalhais (S&D, Portugalia). Więcej informacji na ten 
temat można znaleźć w notatce „W skrócie” pt. South Pacific 
fisheries management measures”. 
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