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ZINTEGROWANA POLITYKA
MORSKA UNII EUROPEJSKIEJ

Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej stanowi całościowe podejście do
wszystkich unijnych strategii dotyczących mórz. Opiera się on na założeniu, że Unia
może czerpać większe zyski z obszaru morskiego, wywierając przy tym mniejszy
wpływ na środowisko, dzięki koordynacji szerokiego wachlarza powiązanych ze
sobą działań związanych z oceanami, morzami i wybrzeżami. W związku z tym
zintegrowana polityka morska ma na celu umocnienie tzw. niebieskiej gospodarki
obejmującej wszystkie rodzaje działalności gospodarczej związanej z morzem.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 42, art. 43 ust. 2, art. 91 ust. 1, art. 100 ust. 2, art. 173 ust. 3, art. 175, art. 188,
art. 192 ust. 1, art. 194 ust. 2 i art. 195 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE).
Traktat UE nie zawiera wyraźnego przepisu o kompetencjach ustawodawczych
w dziedzinie polityki morskiej. Rozporządzenie (UE) nr 508/2014 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego, oparte na wyżej wymienionych artykułach TFUE, przewiduje
jednak ramy prawne realizacji takiej polityki.

INFORMACJE OGÓLNE

Rosnąca świadomość współzależności wszystkich działań związanych z morzem
mimo znacznego rozdrobnienia odnośnej polityki morskiej i procesów decyzyjnych
w zależności od sektora sprawiła, że podjęto wysiłki na rzecz wdrożenia całościowych
i spójniejszych ram polityki. W związku z tym w celach strategicznych na lata 2005
– 2009 (COM(2005)0012) Komisja wezwała do przyjęcia zintegrowanego podejścia
do polityki morskiej, a w październiku 2007 r. wydała komunikat zatytułowany
„Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej” (COM(2007)0575). Od tego czasu
Komisja przedstawiła dwa sprawozdania z postępów – w październiku 2009 r.
(COM(2009)0540) i we wrześniu 2012 r. (COM(2012)0491) – opisujące główne
osiągnięcia zintegrowanej polityki morskiej UE i odpowiadające jej polityki sektora
morskiego. Ostatnim krokiem na tym etapie było uchylenie rozporządzenia (UE)
nr 1255/2011 ustanawiającego program pośredni na rzecz dalszego rozwoju
zintegrowanej polityki morskiej zostało i zastąpienie go rozporządzeniem (UE)
nr 508/2014.
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CELE

Zintegrowana polityka morska UE to ramy polityki mające na celu wspieranie
zrównoważonego rozwoju wszystkich działań związanych z morzem i regionami
przybrzeżnymi dzięki poprawie koordynacji strategii politycznych mających wpływ
na oceany, morza, wyspy, regiony przybrzeżne i najbardziej oddalone oraz sektory
gospodarki morskiej, a także dzięki opracowaniu kompleksowych narzędzi. Główne
cele i odpowiadające im obszary działania w ramach zintegrowanej polityki morskiej
(COM(2007)0575) to:
— zmaksymalizowanie zrównoważonego wykorzystywania mórz i oceanów w celu

umożliwienia rozwoju regionów morskich i przybrzeżnych w takich dziedzinach jak
żegluga, porty morskie, przemysł stoczniowy, miejsca pracy w sektorze morskim,
środowisko i zarządzanie rybołówstwem;

— utworzenie bazy wiedzy i innowacji dla polityki morskiej dzięki kompleksowej
europejskiej strategii na rzecz badań morskich (np. dyrektywa ramowa w sprawie
strategii morskiej (2008/56/WE) i program „Horyzont 2020” (2.4.5);

— poprawa jakości życia w regionach przybrzeżnych poprzez wspieranie turystyki
przybrzeżnej i morskiej, tworzenie wspólnotowej strategii zapobiegania klęskom
żywiołowym oraz rozwój potencjału morskiego regionów najbardziej oddalonych
i wysp w UE;

— wspieranie przywództwa UE w dziedzinie międzynarodowej gospodarki morskiej
dzięki zacieśnionej współpracy w ramach międzynarodowego zarządzania
oceanami oraz – w skali europejskiej – w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa
(EPS) (5.5.5) i wymiaru północnego (5.5.3);

— zwiększenie widoczności Europy morskiej za pośrednictwem aplikacji internetowej
„Europejski atlas mórz”, aby podkreślić wartość wspólnego europejskiego
dziedzictwa morskiego, a także poprzez coroczne obchody Europejskiego Dnia
Morza w dniu 20 maja.

OSIĄGNIĘCIA

Zintegrowana polityka morska obejmuje następujące zbieżne obszary polityki:
1. Niebieski wzrost
Niebieski wzrost to długoterminowa strategia przyjęta przez Komisję w 2012 r.
(COM(2012)0494) w celu uwolnienia potencjału niebieskiej gospodarki i wsparcia
rozwoju zrównoważonej gospodarki morskiej. Koncentruje się on na akwakulturze,
turystyce przybrzeżnej, biotechnologii morskiej, energii mórz i oceanów oraz na
wydobyciu surowców z dna morskiego. Następnym krokiem Komisji w tym kierunku
był komunikat w innowacji dla niebieskiej gospodarki (COM(2014)0254). Komisja
odegrała również wiodącą rolę w realizacji szeregu podstawowych inicjatyw służących
zwiększeniu niebieskiego wzrostu w Unii, takich jak:
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— komunikat w sprawie morskiej energii wiatrowej (COM(2008)0768), dotyczący
działań niezbędnych do realizacji celów polityki energetycznej na rok 2020 i kolejne
lata;

— strategiczne wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju akwakultury w UE
(COM(2013)0229 final)

— komunikat w sprawie niebieskiej energii (COM(2014)0008), w którym określono
plan działania w celu wykorzystania potencjału energii mórz i oceanów
w europejskich morzach i oceanach do 2020 r. i w kolejnych latach;

— europejska strategia na rzecz większego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia
w turystyce przybrzeżnej i morskiej (COM(2014)0086);

— w 2016 r. forum ds. energii mórz i oceanów, czyli grupa publicznych i prywatnych
zainteresowanych stron i organizacji, w tym przedstawiciele sektora energii mórz
i oceanów, przedstawiciele państw członkowskich i regionów, osoby finansujące
i organizacje pozarządowe, przedstawiło strategiczny plan działania zatytułowany
„Budowa energii mórz i oceanów dla Europy”.

2. Dane i wiedza o morzu
Kompleksowe badania morskie, a także gromadzenie i integracja danych morskich,
mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju działań związanych z morzem.
W odpowiedzi na tę potrzebę w 2008 r. Komisja uruchomiła europejską strategię
na rzecz badań morskich (COM(2008)0534). Proponuje w nim konkretne środki
i mechanizmy służące usprawnieniu badań morskich. W 2010 r. Komisja przyjęła
komunikat zatytułowany „Wiedza o morzu 2020” (COM(2010)0461), którego celem
jest poprawa wykorzystywania wiedzy naukowej na temat mórz i oceanów Europy
poprzez skoordynowane podejście do gromadzenia i kompilacji danych morskich.
W 2014 r., po zakończeniu konsultacji w sprawie zielonej księgi (COM(2012)0473),
Komisja opublikowała także plan działania dotyczący strategii „Wiedza o morzu 2020”
(SWD(2014)0149).
3. Planowanie przestrzenne obszarów morskich
Rosnący wpływ na oceany, wraz z szybko rosnącym popytem i konkurencją
o przestrzeń morską do różnych celów, takich jak działalność połowowa, instalacje
morskiej energii ze źródeł odnawialnych oraz ochrona ekosystemów, uwypukliły pilną
potrzebę zintegrowanego zarządzania oceanami. W związku z tym Parlament i Rada
przyjęły dyrektywę 2014/89/UE[1] ustanawiającą ramy planowania przestrzennego
obszarów morskich (PPOM). Jego celem jest promowanie zrównoważonego
wzrostu gospodarki morskiej oraz wykorzystanie zasobów morskich dzięki lepszemu
zarządzaniu konfliktami i większej synergii między różnymi rodzajami działalności
morskiej.
4. Zintegrowany nadzór morski
Bezpieczne środowisko morskie jest również niezbędne do rozwoju działalności
gospodarczej w sektorze morskim. Zintegrowany nadzór morski ma na celu
zapewnienie wspólnych sposobów wymiany informacji i danych między organami

[1]Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 135.
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zaangażowanymi w różne aspekty nadzoru, np. kontrolę granic, zanieczyszczenia
morza i środowisko morskie, kontrolę rybołówstwa, ogólne egzekwowanie prawa
i obronę. W 2009 r. Komisja określiła zasady przewodnie dotyczące rozwoju
wspólnego mechanizmu wymiany informacji (CISE) dla obszarów morskich UE
(COM(2009)0538), a w 2010 r. przedstawiła plan działania na rzecz ustanowienia
mechanizmu CISE (COM(2010)0584). Następnie w 2014 r. Komisja opublikowała
komunikat w sprawie kolejnych kroków w zakresie CISE (COM(2014)0451); obecnie
Komisja zajmuje się tą sprawą wspólnie z państwami członkowskimi UE/EOG.
Komunikat ten ma na celu zwiększenie wydajności i opłacalności nadzoru morskiego
przez zapewnienie odpowiedniej, zgodnej z prawem, bezpiecznej i wydajnej wymiany
danych między sektorami i państwami w UE. Ponadto morski mechanizm CISE jest
istotnym elementem strategii UE w zakresie bezpieczeństwa morskiego (zob. nota
faktograficzna 3.4.11) poprzez promowanie wymiany informacji między organami
nadzoru morskiego.
5. Strategie na rzecz basenów morskich
Aby lepiej dostosować się do specyfiki gospodarczej, społecznej i środowiskowej
wód morskich, Komisja przedstawiła strategie na rzecz basenów morskich dla
wszystkich mórz i oceanów w Unii. Strategia na rzecz basenu morskiego jest
podejściem regionalnym opartym na współpracy między państwami tego samego
basenu morskiego w celu sprostania wspólnym wyzwaniom i skorzystania z możliwości
w zakresie rozwoju gospodarki morskiej i ochrony środowiska morskiego. Strategia
Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (COM(2009)0248) to pierwsza
kompleksowa strategia opracowana na szczeblu makroregionu i pierwszy krok
w kierunku realizacji zintegrowanej polityki morskiej na szczeblu regionalnym.
Komisja przyjęła inne strategie na rzecz basenu Morza Czarnego (COM(2007)0160),
Atlantyku (COM(2011)0782), regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego
(COM(2014)0357), Arktyki (JOIN(2016)0021) oraz regionów najbardziej oddalonych
UE (COM(2017)0623). Dla basenu Morza Śródziemnego wprowadzono dwie
inicjatywy: (COM(2009)0466) i (COM(2017)0183). Dzięki tym strategiom regionalnym
UE zacieśnia współpracę z państwami spoza UE w ramach wspólnych basenów
morskich, nadając zintegrowanej polityce morskiej wymiar międzynarodowy.
Biorąc pod uwagę transgraniczny charakter ekosystemów morskich i działalności
morskiej, potrzebna jest solidna współpraca międzynarodowa w celu osiągnięcia
wyżej wymienionych celów zintegrowanej polityki morskiej. Już w 2009 r. Komisja
opublikowała komunikat w sprawie międzynarodowego wymiaru zintegrowanej polityki
morskiej (COM(2009)0536) w celu wzmocnienia roli UE na forach międzynarodowych.
W 2016 r. Komisja i Wysoka Przedstawiciel opublikowały wspólny komunikat w sprawie
międzynarodowego programu zarządzania oceanami w odniesieniu do przyszłości
oceanów (JOIN(2016)0049). Obejmuje on 50 działań na rzecz bezpiecznych, czystych
i zarządzanych w zrównoważony sposób oceanów, które są realizowane na całym
świecie. Podejmowane są starania na rzecz lepszego międzynarodowego zarządzania
oceanami.
Komisja podjęła szereg konkretnych działań zgodnie z planem działania dotyczącym
polityki morskiej, takich jak:
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— komunikat w sprawie strategicznych celów i zaleceń w zakresie unijnej
polityki transportu morskiego promująca bezpieczną i wydajną żeglugę
(COM(2009)0008);

— komunikat i plan działania dotyczący utworzenia europejskiego obszaru transportu
morskiego bez barier (COM(2009)0010);

— wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie formalności sprawozdawczych dla
statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich
(COM(2009)0011).

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Od samego początku Parlament aktywnie wspiera różne inicjatywy mające na celu
ustanowienie zintegrowanej polityki morskiej Unii. 12 lipca 2007 r. w odpowiedzi na
zieloną księgę Komisji w sprawie przyszłej polityki morskiej Parlament przyjął rezolucję
popierającą zintegrowane podejście do polityki morskiej[2]. Po oficjalnym rozpoczęciu
zintegrowanej polityki morskiej Unii Parlament przyjął szereg rezolucji w sprawie
zintegrowanej polityki morskiej UE[3] w odpowiedzi na kilka komunikatów Komisji
w tej sprawie. Z kolei 30 listopada 2011 r. Parlament i Rada przyjęły rozporządzenie
(UE) nr 1255/2011 ustanawiające program na rzecz dalszego rozwoju i realizacji
zintegrowanej polityki morskiej[4]. Rozporządzenie to już nie obowiązuje; zostało
uchylone w trakcie ostatniej reformy WPRyb i zastąpione rozporządzeniem (UE)
nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego[5] (3.3.4).
W dniu 2 lipca 2013 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie niebieskiego wzrostu[6].
Celem tej rezolucji jest ożywienie i wsparcie zintegrowanej polityki morskiej,
a także podkreślenie, że strategia na rzecz niebieskiego wzrostu, stanowiąca
część zintegrowanej polityki morskiej, będzie zachęcała do rozwijania synergii
i opracowywania skoordynowanych strategii politycznych, a tym samym będzie
generowała europejską wartość dodaną.
Z kolei 22 października 2013 r. Parlament i Rada przyjęły rozporządzenie (UE)
nr 1052/2013 ustanawiające europejski system nadzorowania granic (EUROSUR)[7].
Ma on na celu wykrywanie przestępstw transgranicznych, zapobieganie im i ich
zwalczanie oraz ochronę życia migrantów.
16 stycznia 2018 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie międzynarodowego
zarządzania oceanami: program działań na rzecz przyszłości oceanów w kontekście
celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030[8]. Zarządzanie dotyczy wszystkich
rodzajów ludzkiej działalności związanej z morzem, zarówno tradycyjnych, jak
i nowych, w tym rybołówstwa.
W dniu 27 marca 2019 r. Parlament przyjął rezolucję ustawodawczą w sprawie wniosku
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia

[2]Dz.U. C 175E z 10.7.2008, s. 531.
[3]Dz.U. C 70E z 8.3.2012, s. 70, Dz.U. C 153E z 31.5.2013, s. 274.
[4]Dz.U. L 321 z 5.12.2011, s. 1.
[5]Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1.
[6]Dz.U. C 75 z 26.2.2016, s. 24.
[7]Dz.U. L 295 z 6.11.2013, s. 11.
[8]Dz.U. C 458 z 19.12.2018, s. 9.
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wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko[9]. W nawiązaniu do
tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym Parlament wzywa użytkowników narzędzi
połowowych zawierających tworzywa sztuczne do rozważenia możliwości korzystania
z innych rozwiązań wielokrotnego użytku i systemów ponownego użycia.
Następnie 4 kwietnia 2019 r. Parlament przyjął rezolucję ustawodawczą w sprawie
wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy[10]. Jej celem jest zwiększenie
bezpieczeństwa na morzu i zmniejszenie zanieczyszczenia mórz poprzez rozwój
szkoleń i certyfikacji w tym obszarze zgodnie z międzynarodowymi zasadami
i postępem technologicznym.
17 kwietnia 2019 r. Parlament przyjął rezolucję ustawodawczą w sprawie wniosku
dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program
szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych
i innowacji „Horyzont Europa”[11]. Jednym z siedmiu globalnych wyzwań są badania
naukowe na rzecz zrównoważonej i dobrze prosperującej akwakultury i rybołówstwa,
a także na rzecz niebieskiego wzrostu i niebieskiej gospodarki.
5 czerwca 2019 r. Parlament i Rada przyjęły dyrektywę (UE) 2019/904 w sprawie
ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko[12].
20 czerwca 2019 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę (UE) 2019/1159
zmieniającą dyrektywę 2008/106/WE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia
marynarzy oraz uchylająca dyrektywę 2005/45/WE w sprawie wzajemnego uznawania
świadectw marynarzy wydawanych przez państwa członkowskie[13].
Również 20 czerwca 2019 r. Parlament i Rada przyjęły rozporządzenie (UE) 2019/1239
ustanawiające europejski pojedynczy punkt kontaktowy i uchylające dyrektywę
2010/65/UE[14]. Głównym celem tych aktów jest ustanowienie zharmonizowanych
przepisów dotyczących dostarczania informacji wymaganych do zawinięcia do portu,
w szczególności przez zapewnienie, aby takie same zbiory danych mogły być
zgłaszane do każdego morskiego krajowego pojedynczego punktu kontaktowego
w taki sam sposób.
28 listopada 2019 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie konferencji ONZ
w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania)[15]. Przypomina w niej,
że zmiana klimatu jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed ludzkością
i wzywa do podjęcia globalnych wysiłków w celu jej przeciwdziałania. Podkreśla, że
odpowiednio wczesna współpraca międzynarodowa, solidarność oraz zdecydowane
zaangażowanie we wspólne działania to jedyne wyjście prowadzące do spełnienia
wspólnego obowiązku ochrony całej planety.

[9]Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0305.
[10]Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0354.
[11]Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0396.
[12]Dz.U. L 155 z 12.6.2019, s. 1.
[13]Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 94.
[14]Dz.U. L 198 z 25.7.2019, s. 64.
[15]Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0079.
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15 stycznia 2020 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie Europejskiego Zielonego
Ładu[16]. Popiera w niej wniosek Komisji dotyczący ustanowienia wiążącego globalnego
celu ochrony i przywrócenia różnorodności biologicznej na konferencji ONZ w sprawie
różnorodności biologicznej w październiku 2020 r. Ponadto wzywa Komisję do nadania
Zielonemu Ładowi „niebieskiego” wymiaru i do pełnego uwzględnienia wymiaru
oceanicznego jako kluczowego elementu Zielonego Ładu poprzez opracowanie,
oprócz innych działań, „Planu działania na rzecz oceanów i akwakultury”.

Marcus Ernst Gerhard Breuer
04/2023

[16]Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0005.
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