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STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
W DZIEDZINIE RYBOŁÓWSTWA

Unia Europejska zawarła ponad 20 umów międzynarodowych dotyczących połowów w celu
promowania prawnych, środowiskowych, gospodarczych i społecznych ram zarządzania na
rzecz zrównoważonych połowów oraz w celu uzyskania dostępu do głównych obszarów
połowowych na świecie bądź wspierania systemów monitorowania, kontroli i nadzoru
służących do walki z nielegalnymi połowami. Unia Europejska zawiera umowy dwustronne,
takie jak umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów, lub umowy
wielostronne, do których należą umowy z regionalnymi organizacjami ds. zarządzania
rybołówstwem i konwencje międzynarodowe.

PODSTAWA PRAWNA

Artykuły 38–43 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Traktat z Lizbony
stanowi, że umowy międzynarodowe w sprawie połowów są ratyfikowane przez Radę po
uzyskaniu zgody Parlamentu (art. 218 ust. 6 lit. a) TFUE).

CELE

— zapewnienie Unii Europejskiej odpowiedniego dostępu do głównych obszarów i zasobów
połowowych na świecie;

— wzmocnienie współpracy dwustronnej i regionalnej;

— zapewnienie dostaw ryb na rynki europejskie oraz zapewnienie miejsc pracy;

— przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju rybołówstwa na świecie;

— zwalczanie niszczycielskich praktyk połowowych;

— usprawnienie badań i gromadzenia danych naukowych;

— walka z nielegalnymi, nieraportowanymi i nieuregulowanymi połowami (połowy NNN);

— wzmocnienie kontroli i inspekcji w ramach regionalnych organizacji ds. zarządzania
rybołówstwem (RFMO).

OSIĄGNIĘCIA

A. Rola i znaczenie
1. Uzasadnienie
Dwustronne i wielostronne umowy w sprawie połowów stały się konieczne po tym, jak
w połowie lat 70. utworzono wyłączne strefy ekonomiczne (w.s.e.) na obszarze 200 mil
morskich. Następnie w 1982 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Konwencję
o prawie morza (UNCLOS), która miała stać się konstytucją dla oceanów, uznającą
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prawo państw nadbrzeżnych do kontrolowania połowów na wodach przyległych. Mimo że
wyłączne strefy ekonomiczne stanowią jedynie 35 % łącznej powierzchni mórz, zawierają
90 % światowych zasobów rybnych. Konwencja o prawie morza reguluje nie tylko
wyłączne strefy ekonomiczne, lecz także morze pełne. Zachęca ona państwa do wzajemnej
współpracy przy ochronie żywych zasobów i zarządzaniu nimi na pełnym morzu poprzez
ustanowienie RFMO. W konsekwencji kraje posiadające floty dalekomorskie musiały zawierać
umowy międzynarodowe lub inne porozumienia, aby uzyskać dostęp do zasobów rybnych
w wyłącznych strefach ekonomicznych państw trzecich lub na pełnym morzu podlegającym
regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem.
2. Inwestycje finansowe i korzyści dla floty UE
Budżet przeznaczony na międzynarodowe umowy w sprawie połowów wzrósł z 5 mln EUR
w 1981 r. do prawie 300 mln EUR w 1997 r. (0,31 % całkowitego budżetu Wspólnoty
i prawie 30 % środków przydzielonych na sektor rybołówstwa). W ciągu ostatnich lat kwoty
przeznaczone na umowy w sprawie połowów wyniosły ok. 150 mln EUR. Budżet na rok
2013 wyniósł 144,23 mln EUR. Umowy te zapewniają bezpośrednie zatrudnienie ok. 30 tys.
osób i generują znaczną aktywność gospodarczą w sektorach i regionach w dużym stopniu
uzależnionych od rybołówstwa. Obecnie najważniejszą umową pod względem rekompensaty
finansowej i praw dostępu jest umowa z Mauretanią (o wartości 70 mln EUR rocznie,
zapewniająca dostęp ok. 175 statkom UE).
3. Zasięg geograficzny
W 2011 r. obowiązywały 24 umowy w sprawie połowów z państwami nadbrzeżnymi
w Afryce (14), na Pacyfiku (6) i z państwami północnymi (Norwegia, Islandia, Wyspy Owcze
i Grenlandia). Obecnie w 2015 r. obowiązuje 21 umów. W odniesieniu do połowów na
pełnym morzu flota europejska prowadzi działalność na Atlantyku, Morzu Śródziemnym,
Oceanie Indyjskim, Pacyfiku i na Antarktyce, dzięki porozumieniom zawartym z regionalnymi
organizacjami ds. zarządzania rybołówstwem, którym podlegają te obszary.
B. Rodzaje umów w sprawie połowów
1. Dwustronne umowy w sprawie połowów
a. Umowy o partnerstwie w sprawie połowów
Umowy o partnerstwie w sprawie połowów są wynikiem reformy wspólnej polityki
rybołówstwa (WPRyb) z 2002 r. i szczytu w sprawie zrównoważonego rozwoju
w Johannesburgu. Umowy te – przyjęte w konkluzjach Rady nr 11485/1/2004 w sprawie
komunikatu Komisji dotyczącego zintegrowanych wytycznych na rzecz umów o partnerstwie
w sprawie połowów z państwami trzecimi – przewidują mechanizm umożliwiający
UE udzielenie wsparcia finansowego i technicznego, w szczególności, rozwijającym się
południowym krajom partnerskim w zamian za uprawnienia do połowów. Umowy te przynoszą
wzajemne korzyści. U ich podstawy leży idea zawarcia z państwem trzecim partnerstwa na rzecz
rozwoju zrównoważonych i odpowiedzialnych połowów oraz zwiększenia wartości produktów
rybołówstwa. Umowy o partnerstwie w sprawie połowów mają także służyć zapewnieniu
spójności z innymi obszarami polityki, takimi jak współpraca na rzecz rozwoju, ochrona
środowiska, handel i zdrowie. Wszystkie umowy o partnerstwie w sprawie połowów składają
się z umowy w sprawie połowów i protokołu (np. określającego warunki umowy). Na mocy
tych umów europejska flota zyskuje prawa dostępu do nadwyżki połowowej w wyłącznej strefie
ekonomicznej większości państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), a także w Grenlandii.
Warunki finansowe obejmują opłatę zryczałtowaną uiszczaną przez UE oraz opłaty wnoszone
przez właścicieli statków. Wkład finansowy UE jest uzasadniony wspólnym interesem obu
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stron, jakim jest inwestowanie w zrównoważoną politykę rybołówstwa, i nie stanowi jedynie
zapłaty za prawa dostępu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Światowej Organizacji Handlu
(WTO) taki układ nie jest uważany za subwencję. Wkład jest przeznaczony głównie na
pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem, naukową oceną zasobów rybnych, zarządzaniem
połowami, kontrolą i monitorowaniem działalności połowowej oraz wydatkami na rzecz
monitorowania i oceny zrównoważonej polityki w dziedzinie rybołówstwa. Z końcem 2007 r.
wygasły jednostronne preferencje handlowe przyznane przez UE państwom AKP zgodnie
z umową z Kotonu (i zatwierdzone przez WTO). Dnia 1 stycznia 2008 r. został wprowadzony
nowy system tzw. umów o partnerstwie gospodarczym, skoncentrowany głównie na aspektach
handlowych (np. reguły pochodzenia, dostęp do rynku oraz normy sanitarne i fitosanitarne).
Umowy te są szczególnie ważne w odniesieniu do połowów tuńczyka (Wyspy Zielonego
Przylądka, Komory, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gabon, Kiribati, Madagaskar, Mauritius,
Mozambik, Wyspy Świętego Tomasza i Książęce, Seszele i Wyspy Salomona). Umowy
w sprawie łowisk mieszanych zawarto także z Grenlandią, Marokiem i Mauretanią. Czas
obowiązywania protokołów różni się w zależności od kraju i wynosi od 2 do 6 lat. Umowy
z innymi krajami pozostają w mocy, mimo że kraje te z różnych powodów zawiesiły
stosowanie swoich protokołów lub nie mają ich w ogóle (Gwinea Równikowa, Gwinea Bissau,
Gambia, Mikronezja i Senegal). W 2013 r. w ramach zmienionej WPRyb wprowadzono
umowy o partnerstwie z krajami trzecimi w sprawie zrównoważonych połowów. Te umowy
przewidują dostęp do zasobów w otoczeniu regulacyjnym odpowiadającym interesom floty
unijnej w zamian za wkład finansowy i wsparcie techniczne, które powinny przyczyniać się do
skutecznego gromadzenia danych, monitorowania, kontroli i nadzoru.
Obecnie UE jest związana 13 umowami o partnerstwie w sprawie połowów, wraz
z obowiązującymi protokołami, z krajami partnerskimi Wschodniego Atlantyku (Republika
Zielonego Przylądka, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gabon, Gwinea Bissau, Liberia, Mauretania,
Maroko, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca i Senegal) oraz południowo-zachodniej części
Oceanu Indyjskiego (Komory, Mauritius, Madagaskar i Seszele). Zasadniczo istnieją dwa
rodzaje umów o partnerstwie w sprawie połowów: dziewięć dotyczy wyłącznie dużych
gatunków pelagicznych, a cztery uznawane są za umowy mieszane (dotyczące gatunków
niepelagicznych, jak i pelagicznych, w tym tuńczyka).
b. Umowy wzajemne
Umowy te obejmują wymianę uprawnień do połowów między flotami państw Unii i państw
trzecich, co sprawia, że wiele dzielonych zasobów jest zarządzanych wspólnie. Odniesieniem
stosowanym w celu zagwarantowania równej wymiany jest „ekwiwalent dorsza” (jedna
tona dorsza stanowi odpowiednik x ton innego gatunku w wymianie). Umowy dotyczą
głównie tzw. gatunków przemysłowych (wykorzystywanych do produkcji mączki rybnej),
które stanowią ponad 70 % połowów zakończonych wyładunkiem. Głównym gatunkiem
pod względem wartości jest dorsz. Dania, dokonująca 82 % połowów, jest największym
producentem. Na Niemcy, Wielką Brytanię i Szwecję przypada łącznie 15 % wolumenu
połowów. Tego typu umowy zawarto z Norwegią (na którą przypada ponad 70 % kwot
przyznanych UE), Wyspami Owczymi i Islandią.
Obecnie UE jest związana umową o partnerstwie w sprawie połowów z Grenlandią, na
podstawie której dokonuje się niemal 40 % połowów w Norwegii i na Wyspach Owczych
w ramach rocznej zrównoważonej wymiany kwot z tytułu tej umowy.
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2. Umowy wielostronne
a. Umowy z regionalnymi organizacjami ds. zarządzania rybołówstwem
Celem tych umów jest wzmocnienie współpracy regionalnej, aby zagwarantować ochronę
i zrównoważoną eksploatację zasobów rybnych na pełnym morzu i międzystrefowych
zasobów rybnych. Co ważne, mają one także zniechęcać do nielegalnych, nieraportowanych
i nieuregulowanych połowów. RFMO przybierają różne formy. Niektóre powołano pod
auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), a inne
są niezależne. Jedne zarządzają zasobami biologicznymi w konkretnej strefie, a inne
koncentrują się na danym zasobie lub grupach zasobów. Niektóre mają zastosowanie
tylko na pełnym morzu, w wyłącznych strefach ekonomicznych lub na obu typach
obszarów. Kiedy Komisja Europejska rozpoczyna negocjacje z regionalnymi organizacjami
ds. zarządzania rybołówstwem, podejmuje dwojakie działania: ubiega się o członkostwo
w organizacji (jako umawiająca się strona lub obserwator) oraz przyjmuje uregulowania
wdrażające do prawa unijnego środki na rzecz ochrony i zarządzania przyjęte przez
organizacje. Regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem zazwyczaj ustanawiają
komisje odpowiedzialne za badania naukowe, publikowanie wyników i zaleceń dotyczących
zarządzania zasobami. Zalecenia te mogą utrzymać swój status lub stać się obowiązkowe,
jeżeli w wyznaczonym okresie nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia. Co do zasady regionalne
organizacje ds. rybołówstwa działają w następujący sposób:
— ograniczając połowy poprzez wprowadzanie kwot światowych lub krajowych;

— poprzez wprowadzanie zakazanych obszarów lub okresów;

— zakazując stosowania narzędzi połowowych lub regulując ich stosowanie.

Regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem są bardzo aktywne w ustanawianiu
środków na rzecz kontroli i monitorowania działalności połowowej, takich jak przyjmowanie
wspólnych programów inspekcji przez Komisję ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego
Atlantyku (NEAFC), Organizację Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO)
i Komisję do spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (CCAMLR) będącą
organizacją odpowiedzialną za ochronę zasobów. UE jest członkiem następujących organizacji:
NAFO, NEAFC, NASCO (Organizacja do Spraw Ochrony Łososia Północnoatlantyckiego),
ICCAT (Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego), CECAF (Komitet
ds. Rybołówstwa na Środkowym i Wschodnim Atlantyku), WECAFC (Komisja ds.
Rybołówstwa na Środkowo-Zachodnim Atlantyku), SEAFO (Organizacja Rybołówstwa
Południowo-Wschodniego Atlantyku), IOTC (Komisja ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim),
IATTC (Międzyamerykańska Komisja ds. Tuńczyka Tropikalnego), SIOFA (Porozumienie
w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego), GFCM (Generalna
Komisja Rybołówstwa Morza Śródziemnego), WCPFC (Komisja ds. Rybołówstwa na
Zachodnim i Środkowym Pacyfiku), CCAMLR (Komisja ds. Zachowania Żywych Zasobów
Morskich Antarktyki). UE ma jedynie status obserwatora w ramach konwencji zawartych
przez poszczególne państwa członkowskie. W 2013 r. budżet na regionalne organizacje ds.
zarządzania rybołówstwem wyniósł 9,5 mln EUR.
Dwie regionalne organizacje ds. rybołówstwa związane z FAO – WECAFC i CECAF – są
jedynie organizacjami doradczymi i nie mają uprawnień w zakresie zarządzania połowami.
b. Konwencje międzynarodowe
Konwencje i inne porozumienia mają na celu stworzenie porządku prawnego dla mórz
i oceanów oraz wspieranie ich pokojowego wykorzystywania, sprawiedliwego i efektywnego
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użytkowania ich zasobów, zachowania zasobów żywych oraz ochrony i zachowania stanu
środowiska morskiego. UE i jej państwa członkowskie są stroną konwencji UNCLOS
i współpracowały także przy opracowywaniu innych instrumentów służących dalszemu
wdrażaniu zrównoważonych połowów, zgodnie z rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego ONZ,
takimi jak:
— Porozumienie FAO o wspieraniu przestrzegania przez statki rybackie międzynarodowych

środków ochrony i zarządzania na pełnym morzu (1993 r.);

— Kodeks odpowiedzialnego rybołówstwa FAO (1995 r.);

— Porozumienie FAO z Nowego Jorku w sprawie międzystrefowych zasobów rybnych
i zasobów rybnych masowo migrujących;

— Porozumienie FAO o środkach stosowanych przez państwo portu w celu zapobiegania
nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania
i eliminowania (2009 r.).

W 2013 r. budżet przeznaczony na organy powołane w ramach UNCLOS wyniósł 200 tys. EUR.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Zgoda Parlamentu jest wymagana do przyjmowania międzynarodowych umów w sprawie
połowów. Ponadto Parlament Europejski musi być natychmiast i w pełni informowany o każdej
decyzji dotyczącej tymczasowego stosowania lub zawieszenia umów. Parlament wielokrotnie
podkreślał znaczenie międzynarodowych umów w sprawie połowów dla zapewnienia dostaw
ryb w UE, dla regionów UE, które są w największym stopniu zależne od rybołówstwa, oraz dla
zatrudnienia w przedmiotowym sektorze. Ponadto Parlament odniósł się do kwestii spójności
tych umów z innymi obszarami polityki zewnętrznej UE (ochrona środowiska i współpraca na
rzecz rozwoju). Parlament opowiedział się za wyeliminowaniem statków pływających pod tanią
banderą i potępił coraz częstsze zawieranie prywatnych porozumień poza kontrolą władz UE.
Dnia 16 marca 2017 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie zintegrowanej polityki
Unii Europejskiej wobec Arktyki[1], w której poparł rozwój sieci arktycznych obszarów
chronionych i ochrony obszaru wód międzynarodowych wokół bieguna północnego poza
strefami ekonomicznymi państw nadbrzeżnych.
Carmen-Paz Martí
09/2017

[1]Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0093.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0093
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