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STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
W DZIEDZINIE RYBOŁÓWSTWA

Unia Europejska (UE) odgrywa kluczową rolę w międzynarodowej współpracy
w dziedzinie rybołówstwa. W ramach zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki
rybołówstwa (WPRyb) Unia dąży do ochrony specyfiki swoich ram prawnych
obejmujących więcej aspektów niż tylko statki UE prowadzące działalność na
wodach międzynarodowych. Na podstawie celów WPRyb i zasad dobrego
zarządzania UE angażuje się w wiele umów wielostronnych, w działalność
regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO) oraz w 30
dwustronnych umów w sprawie połowów.

PODSTAWA PRAWNA

Artykuły 38-43 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Międzynarodowe
umowy w sprawie połowów są ratyfikowane przez Radę po uzyskaniu zgody
Parlamentu (art. 218 ust. 6 lit. a) TFUE).

KONTEKST

Dwustronne i wielostronne umowy w sprawie połowów stały się konieczne po tym,
jak w połowie lat 70. XX wieku utworzono wyłączne strefy ekonomiczne (w.s.e.).
W 1982 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Konwencję o prawie morza
(UNCLOS), która weszła w życie w 1994 r. Można ją postrzegać jako konstytucję
dla oceanów, w której uznano prawa państw nadbrzeżnych do kontrolowania
połowów na wodach przyległych. Mimo że wyłączne strefy ekonomiczne stanowią
jedynie 35% łącznej powierzchni mórz, obejmują 90% światowych zasobów rybnych.
Konwencja o prawie morza reguluje sytuację nie tylko w wyłącznych strefach
ekonomicznych, lecz także na morzu pełnym. Zachęca ona państwa do współpracy
przy ochronie żywych zasobów morskich i zarządzaniu nimi na morzu pełnym
w drodze ustanowienia regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem
(RFMO). W konsekwencji kraje posiadające dalekomorskie floty rybackie musiały
zawierać umowy międzynarodowe lub inne porozumienia, aby uzyskać dostęp do
zasobów rybnych w wyłącznych strefach ekonomicznych państw trzecich lub na morzu
pełnym podlegającym regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem. Jednak
dopiero w 2013 r. do WPRyb włączono zewnętrzny wymiar rybołówstwa jako jeden
z filarów unijnej polityki rybołówstwa poprzez przyjęcie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej
polityki rybołówstwa. Reforma WPRyb z 2013 r. stanowiła przełom, w ramach którego
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zasady zrównoważonego i odpowiedzialnego rybołówstwa potraktowano priorytetowo
w stosunku do poprzednich celów polegających na utrzymaniu obecności unijnych
flot na wodach zewnętrznych oraz na zagwarantowaniu podaży na rynku. UE stała
się kluczowym podmiotem międzynarodowego zarządzania rybołówstwem, ponieważ
jest największym na świecie rynkiem żywności pochodzenia morskiego, przy czym
połowę konsumpcji zaspokaja w drodze importu, a ponad jedną piątą dzięki połowom
prowadzonym przez flotę rybacką UE poza jej terytorium. Posiada też dużą zdolność
połowową.

CELE

Wymiar zewnętrzny WPRyb obejmuje ramy prawne działalności europejskich statków
rybackich poza wodami UE. Cele zewnętrznego wymiaru WPRyb, a tym samym
stosunków międzynarodowych w dziedzinie rybołówstwa, to:
— aktywne wspieranie rozwoju wiedzy i opinii naukowych oraz przyczynianie się do

tego rozwoju;

— poprawa spójności politycznej unijnych inicjatyw, ze szczególnym uwzględnieniem
działań środowiskowych, handlowych i rozwojowych, a także wzmacnianie
spójności działań podejmowanych w kontekście współpracy na rzecz rozwoju oraz
współpracy naukowej, technicznej i ekonomicznej;

— przyczynianie się do zrównoważonej działalności połowowej, która jest rentowna
i promuje zatrudnienie w Unii;

— dbanie o to, aby unijna działalność połowowa poza wodami Unii była oparta na
tych samych zasadach i standardach co obowiązujące prawo Unii w dziedzinie
WPRyb, promując jednocześnie równe warunki działania dla unijnych podmiotów
gospodarczych względem podmiotów gospodarczych z państw trzecich;

— propagowanie i wspieranie we wszystkich sferach międzynarodowych działań
niezbędnych do wyeliminowania nielegalnych, niezgłaszanych i nieuregulowanych
połowów;

— propagowanie tworzenia i wzmacniania pozycji komitetów regionalnych
organizacji ds. zarządzania rybołówstwem zajmujących się kwestiami
zgodności, okresowych niezależnych ocen skuteczności i odpowiednich działań
naprawczych, w tym skutecznych i zniechęcających sankcji, które należy stosować
w sposób przejrzysty i niedyskryminacyjny.

OSIĄGNIĘCIA

A. Dwustronne umowy w sprawie połowów
1. Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów
Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów to umowy
międzynarodowe zawarte przez UE z wieloma krajami spoza UE w celu uzyskania
dostępu do wyłącznej strefy ekonomicznej (w.s.e.) danego kraju i do odławiania
w sposób zrównoważony nadwyżek dopuszczalnych połowów w prawnie regulowanym
środowisku. Ustalenie takich nadmiernych zasobów musi opierać się na najlepszych
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dostępnych opiniach naukowych, odpowiedniej wymianie informacji i przejrzystości
w celu zapewnienia zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morza (3.3.2).
Umowy te powinny nieść obopólne korzyści UE i danemu państwu trzeciemu.
W związku z powyższym w zamian za prawa połowowe UE zapewnia wkład finansowy
swoim partnerom w ramach umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych
połowów, w tym płatności za prawa dostępu i wsparcie sektorowe. Rekompensata
finansowa w ramach tych umów ma przyczynić się do rozwoju wysokiej jakości ram
zarządzania w tych krajach spoza UE. Celem jest zapewnienie w szczególności
skutecznego gromadzenia i monitorowania danych oraz środków kontroli i nadzoru.
Ponadto pomoc Unii służy rozwojowi i wspieraniu instytucji naukowych i badawczych
krajów partnerskich, przyczynianiu się do inicjatyw budowania zdolności w zakresie
monitorowania, kontroli i nadzoru oraz do wypracowania przez poszczególne państwa
bardziej zrównoważonej polityki rybołówstwa.
Wszystkie umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów składają się
z umowy w sprawie połowów stanowiącej ramy prawne i protokołu określającego
warunki umowy. W ostatnim czasie klauzulę dotyczącą poszanowania zasad
demokratycznych i praw człowieka włączono do wszystkich protokołów jako istotny
element takich umów. Istnieją dwa rodzaje umów o partnerstwie w sprawie
zrównoważonych połowów: „umowy w sprawie połowów tuńczyka”, które umożliwiają
połowy daleko migrujących stad ryb, takich jak tuńczyk i gatunki pokrewne,
oraz „umowy mieszane” umożliwiające dostęp do szerokiego zakresu stad ryb.
Obecnie obowiązuje dwanaście umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych
połowów: osiem „umów w sprawie połowów tuńczyka”, z Republiką Zielonego
Przylądka, Wybrzeżem Kości Słoniowej, Gambią, Liberią, Wyspami Świętego Tomasza
i Książęcą, Wyspami Cooka, Mauritiusem i Senegalem, oraz cztery „umowy mieszane”,
z Grenlandią, Gwineą Bissau, Marokiem i Mauretanią. Siedem kolejnych umów
o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów to tzw. umowy nieaktywne:
umowy w sprawie połowów tuńczyka z Gwineą Równikową, Gabonem, Kiribati,
Madagaskarem, Mikronezją, Mozambikiem, Senegalem i Seszelami, które zawarły
umowę o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów, ale bez obowiązującego
protokołu. W związku z powyższym statki UE nie są uprawnione do połowów w wodach
podlegających jurysdykcji tych krajów.
2. Umowy wzajemne
Umowy wzajemne znane są również jako „umowy północne”. Są one związane
z Morzem Północnym i północno-wschodnim Atlantykiem oraz przewidują wymianę
uprawnień do połowów między flotami państw UE a trzema państwami trzecimi
(Norwegią, Islandią i Wyspami Owczymi), czego wynikiem jest współpraca
w zarządzaniu wieloma wspólnymi stadami. 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. Natomiast największym producentem jest Dania (82% połowów).
Umowa z Norwegią obejmuje ponad 70% kwot przyznanych UE. Umowa z Islandią jest
obecnie umową nieaktywną.
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8 stycznia 2021 r. UE i Grenlandia zakończyły negocjacje nad umową o partnerstwie
w sprawie zrównoważonych połowów oraz protokołem, które zacieśnią współpracę
w sektorze rybołówstwa. Jest to jedyna mieszana umowa o partnerstwie w sprawie
zrównoważonych połowów na północnym Atlantyku i trzecia najważniejsza pod
względem finansowym umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów
dla UE.
3. Umowa między UE a Zjednoczonym Królestwem o handlu i współpracy
Zjednoczone Królestwo i UE zawarły umowę o handlu i współpracy, która obowiązuje
od 1 stycznia 2021 r. Współpraca w ramach tej umowy obejmuje także rybołówstwo
(Rozdział piąty umowy: Rybołówstwo). Obie strony będą korzystać z praw państwa
nadbrzeżnego do celów poszukiwania, eksploatacji i ochrony żywych zasobów morza
oraz zarządzania nimi na swoich wodach. W ramach umowy w okresie przejściowym
do 30 czerwca 2026 r. każda ze stron zgodziła się przyznać statkom drugiej strony
pełny dostęp do swoich wód w celu poławiania gatunków ryb określonych umowie
i stad nieobjętych kwotami w swoich wyłącznych strefach ekonomicznych (12-200 mil
morskich).
4. Przydzielone środki budżetowe
Budżet przeznaczony na umowy w sprawie połowów wzrósł z 5 mln EUR w 1981 r.
do prawie 300 mln EUR w 1997 r. (niemal 30% środków przydzielonych na sektor
rybołówstwa). W 2020 r. na umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych
połowów przeznaczono 142,6 mln EUR, co stanowi 12% budżetu WPRyb. Obecnie
najważniejszą umową pod względem rekompensaty finansowej i praw dostępu jest
umowa z Mauretanią, przewidująca przydział z budżetu UE o wartości 61,63 mln EUR
i zapewniająca dostęp ok. 98 statkom UE.
B. Regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem
Regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem to organizacje
międzynarodowe, do których należą państwa mające interesy połowowe na
obszarach pełnomorskich. UE jest aktywnym członkiem wielu regionalnych organizacji
ds. zarządzania rybołówstwem, w których opowiada się za środkami ochrony
i zarządzania oraz udziela wsparcia finansowego na rzecz badań i innych środków
wspierających. 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 (3.3.3). Regionalne
organizacje ds. zarządzania rybołówstwem 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, podczas gdy 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: dążenie do uzyskania członkostwa w organizacji jako
umawiająca się strona lub uzyskania statusu obserwatora oraz ustanowienie przepisów
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wdrażających do prawa unijnego środki na rzecz ochrony i zarządzania przyjęte przez
organizacje.
Regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem podejmują także działania
w celu ustanowienia środków 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 obecnie aktywnie uczestniczy w pracach sześciu regionalnych
organizacji ds. zarządzania rybołówstwem zajmujących się zasobami tuńczyka i
w jedenastu takich organizacji zajmujących się innymi zasobami. Uczestniczy również
w pracach dwóch regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem, które
są jedynie organami doradczymi i nie mają kompetencji w zakresie zarządzania
rybołówstwem – WECAFC (Komisja ds. Rybołówstwa na Środkowo-Zachodnim
Atlantyku) i CECAF (Komitet ds. Rybołówstwa na Środkowo-Wschodnim Atlantyku).
C. Międzynarodowe zarządzanie rybołówstwem
Konwencje międzynarodowe są stosowane do stworzenia porządku prawnego
dotyczącego mórz i oceanów oraz wspierania ich pokojowego wykorzystywania,
sprawiedliwego i efektywnego użytkowania ich zasobów, zachowania zasobów żywych
oraz ochrony i zachowania środowiska morskiego.
UE i jej państwa członkowskie są stroną konwencji UNCLOS i współpracowały przy
opracowywaniu innych instrumentów służących dalszemu wdrażaniu zrównoważonych
połowów. Ważnym krokiem w kierunku wspólnego międzynarodowego zarządzania
w dziedzinie rybołówstwa było Porozumienie Narodów Zjednoczonych o zasobach
rybnych (UNFSA). Zostało ono przyjęte w 1995 r. na mocy Konwencji Narodów
Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS) i weszło w życie w 2001 r. UNFSA
ma na celu zapewnienie długoterminowej ochrony i zrównoważonego wykorzystania
osiadłych i daleko migrujących stad ryb.
UE jest również partnerem współpracującym z FAO. Pod auspicjami FAO w 1993 r.
przyjęto porozumienie o wspieraniu przestrzegania przez statki rybackie
międzynarodowych środków ochrony i zarządzania, a w 1995 r. oraz Kodeks
odpowiedzialnego rybołówstwa. W ostatnich latach FAO opracowuje międzynarodowe
plany działania w celu wyeliminowania poważnych braków w zakresie ochrony
oceanów w skali międzynarodowej, w szczególności w celu zwalczania połowów NNN,
a także plan działania dotyczący przypadkowych połowów ptaków morskich podczas
połowów taklami oraz ochrony rekinów i zarządzania ich zasobami.

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
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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). Opowiedział się za wyeliminowaniem statków pływających pod tanią
banderą i potępił coraz częstsze zawieranie prywatnych porozumień poza kontrolą
władz UE.
12 kwietnia 2016 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie wspólnych reguł stosowania
zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki rybołówstwa, w tym umów w sprawie
połowów[1]. Wskazano w niej znaczenie zapewnienia spójności między polityką
w dziedzinie rybołówstwa, środowiska i handlu a współpracą na rzecz rozwoju oraz
podkreślono, że umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów powinny
zapewnić całkowitą identyfikowalność morskich produktów rybołówstwa.
16 marca 2017 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie zintegrowanej polityki Unii
Europejskiej wobec Arktyki[2], w której poparł rozwój sieci arktycznych obszarów
chronionych i ochronę obszaru wód międzynarodowych wokół bieguna północnego
poza strefami ekonomicznymi państw nadbrzeżnych.
12 lutego 2019 r. Parlament przyjął rezolucję, w której wyraził zgodę na decyzję
Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, umowy w sprawie
zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części
Oceanu Arktycznego[3].
25 marca 2019 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie (EU)
2019/498 zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/2403 w odniesieniu do upoważnień
dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa
oraz w odniesieniu do operacji połowowych prowadzonych przez statki rybackie
Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii[4]. Rozporządzenie to było częścią
środków awaryjnych przyjętych w trakcie negocjacji między UE a Zjednoczonym
Królestwem. Na podstawie tego rozporządzenia do końca 2019 r. wydawane były
upoważnienia do połowów. 24 października 2019 r. Parlament Europejski i Rada
przyjęły rozporządzenie (EU) 2019/1797 zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/2403
w odniesieniu do upoważnień dla unijnych statków rybackich do połowów na
wodach Zjednoczonego Królestwa oraz w odniesieniu do operacji połowowych
prowadzonych przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii[5].
W drodze przyjęcia niniejszego rozporządzenia okres stosowania wszystkich środków
dotyczących operacji połowowych przedłużono do 31 grudnia 2020 r.
26 marca 2019 r. Parlament przyjął rezolucję ustawodawczą w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych
przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM
(Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego)[6].
12 lutego 2020 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie propozycji mandatu
dotyczącego negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem

[1] Dz.U. C 58 z 15.2.2018, s. 93.
[2]Dz.U. C 263 z 25.7.2018, s. 136.
[3]Dz.U. C 449 z 23.12.2020, s. 196.
[4]Dz.U. L 85I z 27.3.2019, s. 25.
[5]Dz.U. L 279I z 31.10.2019, s. 7.
[6]Dz.U. C 108 z 26.3.2021, s. 238.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.058.01.0093.01.POL&toc=OJ:C:2018:058:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.263.01.0136.01.POL&toc=OJ:C:2018:263:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52019AP0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1589447630257&uri=CELEX:32019R0498
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1589447387459&uri=CELEX:32019R1797#document1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52019AP0234
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Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej[7]. Dotyczy ona zagadnień związanych
z rybołówstwem oraz podkreśla, że kwestii swobodnego dostępu do wód i portów
nie można oddzielić od kwestii swobodnego handlu i dostępu produktów rybołówstwa
pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa do rynku UE.

Kristiina Milt
03/2022

[7]Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0033.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0033_PL.html
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