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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Nowy wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia ma na celu sprzyjanie współpracy między 
państwami z myślą o rzeczywistym wprowadzeniu zrównoważonych połowów, co zapewni 
zarówno ochronę stad ryb, jak i optymalne ich wykorzystanie. 

W związku z tym należy wyposażyć Unię Europejską w instrumenty umożliwiające przyjęcie 
odpowiednich i skutecznych sankcji wobec państw, które są odpowiedzialne za działania i 
praktyki prowadzące do nadmiernej eksploatacji stad lub nie współpracują w dobrej wierze na 
rzecz przyjęcia uzgodnionych środków zarządzania. 

Nowe rozporządzenie w formie przedstawionej przez Komisję Europejską przewiduje 
różnorodne sankcje względem państw pozwalających na niezrównoważone połowy, tak aby 
zapewnić długoterminowe zrównoważenie stad ryb będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania Unii Europejskiej i tych państw trzecich. 

Są to m.in.: 
- nałożenie ilościowych ograniczeń na przywóz do Unii ryb i produktów rybołówstwa, 

których złowienie podlegało kontroli państwa pozwalającego na niezrównoważone 
połowy, lub nałożenie ograniczeń na korzystanie z unijnych portów dla statków 
pływających pod banderą państwa pozwalającego na niezrównoważone połowy; 

- zakaz kupowania przez unijne podmioty gospodarcze statków rybackich pływających 
pod banderą państw pozwalających na niezrównoważone połowy lub zakaz zmiany 
bandery dla statków pływających pod banderą państwa członkowskiego na bandery 
państw pozwalających na niezrównoważone połowy; 

- zakaz wywozu do państw pozwalających na niezrównoważone połowy statków 
rybackich lub narzędzi połowowych i materiałów potrzebnych do połowów; 

- zakaz zawierania prywatnych umów handlowych z państwami pozwalającymi na 
niezrównoważone połowy oraz zakaz wspólnych operacji połowowych obejmujących 
statki rybackie pływające pod banderą państwa pozwalającego na niezrównoważone 
połowy. 

Sprawozdawca uważa, że nowe rozporządzenie przyczyni się do propagowania i 
praktykowania na szczeblu światowym zrównoważonego i odpowiedzialnego rybołówstwa 
oraz że jest ono bezpośrednio powiązane z rozporządzeniem dotyczącym nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych połowów. Gratuluje on zatem Komisji inicjatywy w tej 
kwestii. 

Sprawozdawca sądzi jednak, że w imię spójności tej polityki z celami polityki na rzecz 
rozwoju, przewidzianej w art. 208 TFUE, konieczne jest zapewnienie komplementarności i 
zagwarantowanie spójności środków przyjętych w ramach polityki rybołówstwa i polityki 
handlowej ze środkami podejmowanymi w ramach polityki na rzecz rozwoju. W związku z 
tym trzeba, zdaniem sprawozdawcy, przewidzieć szczególne środki dla krajów rozwijających 
się, by należycie uwzględnić ich zdolności finansowe, warunki materialne i techniczne oraz 
ich potrzeby. 

Ponadto sprawozdawca uważa za konieczne wprowadzenie klauzuli przeglądowej w celu 
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weryfikacji skuteczności rozporządzenia i jego dostosowania do realiów oraz w celu 
zaproponowania w razie potrzeby jego zmiany.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako do komisji przedmiotowo 
właściwej, o wprowadzenie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ponadto konieczne jest zdefiniowanie 
rodzaju środków, które można podjąć w 
odniesieniu do państw pozwalających na 
niezrównoważone połowy, oraz 
ustanowienie warunków ogólnych 
podejmowania takich środków, tak, aby 
były one oparte na obiektywnych 
kryteriach, sprawiedliwe, opłacalne i 
zgodne z prawem międzynarodowym, w 
szczególności z porozumieniem 
ustanawiającym Światową Organizację 
Handlu.

(5) Ponadto konieczne jest zdefiniowanie 
rodzaju środków, które można podjąć w 
odniesieniu do państw pozwalających na 
niezrównoważone połowy, oraz 
ustanowienie warunków ogólnych 
podejmowania takich środków, tak, aby 
były one oparte na obiektywnych 
kryteriach, sprawiedliwe, opłacalne i 
zgodne z prawem międzynarodowym, w 
szczególności z porozumieniem 
ustanawiającym Światową Organizację 
Handlu. Środki te powinny uwzględniać w 
szczególności poziom rozwoju i 
szczególnie trudną sytuację danego 
państwa, aby nie wymagać bezpośrednio 
lub pośrednio od krajów rozwijających się 
nieproporcjonalnego udziału w wysiłkach 
na rzecz ochrony stad ryb.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy uwzględnić poziom rozwoju i szczególnie trudną sytuację państwa uznanego za 
państwo pozwalające na niezrównoważone połowy. Nie można bowiem stawiać takich samych 
wymagań krajom rozwijającym się. 
Zawarte w 1995 r. porozumienie w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r. odnoszących się do międzystrefowych zasobów 
rybnych i zasobów rybnych masowo migrujących przewiduje głównie w części VII szczególne 
postanowienia dotyczące krajów rozwijających się.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przyjmując środki zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, Komisja dokonuje oceny 
skutków tych środków dla środowiska, 
handlu, gospodarki i społeczeństwa w 
perspektywie krótkoterminowej i 
długoterminowej oraz obciążeń 
administracyjnych związanych z ich 
wdrażaniem.

4. Przed przyjęciem środków zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem Komisja 
dokonuje oceny skutków tych środków dla 
środowiska, handlu, gospodarki i 
społeczeństwa w perspektywie 
krótkoterminowej i długoterminowej oraz 
obciążeń administracyjnych związanych z 
ich wdrażaniem. W swojej ocenie Komisja 
należycie uwzględnia poziom rozwoju i 
szczególnie trudną sytuację oraz zdolności 
finansowe, warunki materialne i 
techniczne danego państwa, jak również 
wpływ wspomnianych środków na 
ewentualną politykę na rzecz rozwoju 
realizowaną w tym państwie. 

(Należy poprawić błędną numerację we francuskiej wersji wniosku Komisji).

Or. fr

Uzasadnienie
Kluczowe jest, by w swojej ocenie Komisja uwzględniła szczególną sytuację krajów 
rozwijających się oraz działania prowadzone w tych krajach w ramach polityki na rzecz 
rozwoju. Środki powinny być bowiem komplementarne i spójne. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Przegląd i sprawozdanie z wykonania

Po upływie dwóch lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, a następnie co 
trzy lata, Komisja zbada wykonanie 
niniejszego rozporządzenia i sporządzi 
sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady.
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Sprawozdanie to w szczególności ocenia:
- względem których państw przyjęto 
środki,
- środki przyjęte przez Komisję,
- ewentualne korekcje wprowadzone przez 
państwa, względem których przyjęto 
środki,
- wpływ przyjętych środków na 
zrównoważony charakter rybołówstwa.
W razie potrzeby Komisja załącza do tego 
sprawozdania wniosek dotyczący zmiany 
niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie
Konieczne jest wprowadzenie klauzuli przeglądowej, by Parlament Europejski mógł w razie 
potrzeby zmienić rozporządzenie, eliminując trudności i przeszkody napotkane w trakcie jego 
wdrażania. 


