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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1131/2008, którą złożył Michael O’Sullivan (Irlandia) w sprawie 
wpływu wspólnej polityki rybołówstwa na rybaków irlandzkich

1. Streszczenie petycji

Składający petycję kwestionuje kwoty połowowe przyznane Irlandii w ramach wspólnej 
polityki rybołówstwa, uznając, że są one niesprawiedliwe i zagrożą irlandzkiemu 
przemysłowi rybnemu. Składający petycję uważa, że irlandzcy rybacy będą dyskryminowani 
w porównaniu z ich europejskimi kolegami. Według składającego petycję obecna europejska 
polityka rybołówstwa nie przewiduje odpowiednich rozwiązań problemu połowów 
rabunkowych. Pod znakiem zapytania stawia on samo przetrwanie Irlandzkiej Wspólnoty 
Rybackiej i domaga się przywrócenia kontroli krajowej nad polityką rybołówstwa.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 lutego 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Petycja

Składający petycję kwestionuje kwoty połowowe przyznane Irlandii w ramach wspólnej 
polityki rybołówstwa, uznając, że są one niesprawiedliwe i zagrożą irlandzkiemu 
przemysłowi rybnemu. Składający petycję uważa, że irlandzcy rybacy będą dyskryminowani 
w porównaniu z ich europejskimi kolegami. Według składającego petycję obecna europejska 
polityka rybołówstwa nie przewiduje odpowiednich rozwiązań problemu połowów 
rabunkowych. Pod znakiem zapytania stawia on samo przetrwanie Irlandzkiej Wspólnoty 
Rybackiej i domaga się przywrócenia kontroli krajowej nad polityką rybołówstwa. Petycję 
poparła Kathy Sinnott, posłanka do PE.
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Uwagi Komisji Europejskiej dotyczące petycji

Komisja Europejska ma świadomość, że system kontroli wspólnej polityki rybołówstwa, a w 
szczególności jego wdrażanie przez państwa członkowskie, ma poważne braki, które 
uniemożliwiają mu skuteczne osiąganie podstawowego celu wspólnej polityki rybołówstwa, a 
mianowicie zrównoważonego rybołówstwa europejskiego. Braki w zakresie kontroli 
negatywnie oddziałują na wdrażanie wszystkich elementów wspólnej polityki rybołówstwa, 
umniejszając sukces działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i inicjatyw w zakresie 
zarządzania flotą. Dlatego Komisja Europejska zaproponowała radykalny przegląd ram 
kontroli, zastępując nieskuteczny, drogi i skomplikowany system – systemem, który może 
przynieść pożądane rezultaty. Nowy system ma na celu lepsze i ujednolicone wdrożenie 
polityki kontroli na szczeblu krajowym, zapewniając równe szanse przy jednoczesnym 
uwzględnieniu zróżnicowania i konkretnych cech różnych flot. Zgodnie ze wspólną polityką 
rybołówstwa państwa członkowskie odpowiadają za zapewnienie skutecznej kontroli i 
egzekwowania prawodawstwa dotyczącego tej polityki. Proponowana reforma systemu 
kontroli kładzie nacisk na ten obowiązek oraz obejmuje nadzór nad działaniami w całym 
łańcuchu rynkowym, od połowu do sprzedaży detalicznej. Komisja Europejska nadzoruje
kontrolerów, monitorując sposób, w jaki państwa członkowskie wypełniają swoje 
zobowiązania celem zapewnienia egzekwowania przepisów dotyczących wspólnej polityki 
rybołówstwa. 

Według składającego petycję Irlandia ma niesprawiedliwie niewielki udział w ogólnych 
możliwościach połowu dostępnych na jej własnych wodach. Udział poszczególnych państw 
członkowskich w danych zasobach określany jest za pomocą ustalonego klucza alokacyjnego, 
który w żargonie wspólnej polityki rybołówstwa znany jest jako względna stabilność. Klucz 
ten stanowi podstawę przydzielania wszystkich ogólnych dopuszczalnych połowów (TAC) w 
odniesieniu do zasobów podlegających przepisom wspólnej polityki rybołówstwa. W głównej 
mierze opiera się on na historycznych wzorcach rybołówstwa i negocjacjach między 
państwami członkowskimi. W konkretnym przypadku Irlandii udziały uzgodnione w 1983 r. 
jako część pierwotnej względnej stabilności były już wówczas wyższe niż te wynikające z 
historycznych wzorców połowów w Irlandii. Ponadto Irlandia korzysta z tak zwanych 
„preferencji haskich”, zgodnie z którymi w przypadku zmniejszenia określonych szans 
połowu udział Irlandii nie zostaje pomniejszony. W przypadku Irlandii negocjacje w sprawie 
przystąpienia do UE mają kluczowe znaczenie dla określenia przyszłego udziału państwa 
przystępującego. Podstawę aktualnego statusu przydziału zasobów występujących w wodach 
Irlandii należy zatem rozumieć jako część pakietu przyjętego przez Irlandię i państwa 
członkowskie, który już teraz obejmuje bardziej korzystne traktowanie interesów Irlandii. 
Niemniej jednak według Komisji Europejskiej słuszność zasady względnej stabilności nie jest 
niekwestionowana ani niepodważalna. Poważny namysł dotyczący tego, co można zrobić, aby 
zapewnić lepsze funkcjonowanie wspólnej polityki rybołówstwa w przyszłości obejmuje 
dokonanie przeglądu tej zasady oraz wielu innych aspektów przedmiotowej polityki. Przegląd 
i reforma wspólnej polityki rybołówstwa mają nastąpić w 2012 r. i Komisja Europejska już 
teraz rozważa różne związane z tym kwestie oraz rozpoczyna szeroko zakrojony proces 
konsultacji1 na temat kierunku reformy. Obawy wyrażone przez składającego petycję leżą w 

                                               
1http://ec.europa.eu/fisheries/publications/factsheets/legal_texts/reflection_cfp_08_en
.pdf
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samym centrum tego procesu. Ponadto reforma wspólnej polityki rybołówstwa dotyczy nie 
tylko kontroli i egzekwowania przepisów, lecz również innych elementów polityki. Obecnie 
w ramach negocjacji z państwami członkowskimi rozważane są różne alternatywy, które 
analizuje się w celu usprawnienia działania całego systemu w przyszłości.

Co się tyczy kwestii odzyskania kontroli nad wodami krajowymi, należy zauważyć, że w 
każdym wypadku większość zasobów rybnych podlega jurysdykcji krajowej. Dlatego jeśli 
Irlandia miałaby ponownie zarządzać własnymi wodami, musiałaby zawrzeć umowy o 
współpracy z państwami sąsiadującymi, aby zagwarantować, że inne państwa nie będą 
nadmiernie eksploatować tych samych zasobów poza irlandzkimi wodami, ograniczając 
rybołówstwo Irlandii. Irlandia musiałaby również przystąpić do negocjacji dwustronnych z 
innymi krajami, dotyczących dostępu irlandzkich statków do wód innych krajów. Wspólna 
polityka rybołówstwa gwarantuje, że wszyscy biorą odpowiedzialność za wspólne zasoby 
oraz eliminuje konieczność przeprowadzania skomplikowanych procedur dwustronnych. 

Wniosek

Komisja Europejska zgadza się ze składającym petycję, że polityka musi być sprawiedliwa 
dla przedmiotowych interesariuszy w zakresie przyjmowania prawa własności i 
odpowiedzialności. Sprawiedliwości sytuacji niepokojącej składającego petycję nie można 
jednak w pełni pojąć, spoglądając jedynie na sytuację panującą na wodach Irlandii.  
Relatywne prawa rybaków UE w zakresie dostępu do możliwości połowu w wodach innych 
państw członkowskich stanowią wynik pakietowych ustaleń zawartych przez same państwa 
członkowskie i tylko ich całościowe rozważenie daje prawdziwy obraz równowagi 
przedmiotowych interesów. Wspólnej polityce rybołówstwa daleko jednak do doskonałości i 
istnieje pilna potrzeba zajęcia się dziedzinami, w których nie funkcjonuje ona właściwie, 
zwłaszcza kontrolą i egzekwowaniem przepisów. Należy również dogłębnie przemyśleć, jakie 
reformy są potrzebne, aby mogła ona skutecznie osiągać cele gwarantowania 
zrównoważonego rybołówstwa oraz zapewnienia bytu rybakom i pracownikom sektora 
rybołówstwa dzięki zdrowym zasobom rybnym i zdrowemu środowisku morskiemu.


