
PA\898464PL.doc PE486.094v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rozwoju

2011/0195 (COD)

10.4.2012 r.

PROJEKT OPINII
Komisji Rozwoju

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa
(COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Isabella Lövin



PE486.094v02-00 2/10 PA\898464PL.doc

PL

PA_Legam



PA\898464PL.doc 3/10 PE486.094v02-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Trwa reforma wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). Ponieważ zakres WPRyb ma 
charakter globalny – UE importuje ponad 60% ryb, które są w niej konsumowane, a jej floty 
prowadzą połowy na wodach całego świata – jest niezmiernie ważne, aby jej cele i środki 
były spójne wewnątrz Unii i poza nią, zwłaszcza w kontaktach z krajami rozwijającymi się. 
Najlepszym sposobem na ograniczenie oddziaływania zewnętrznego WPRyb jest 
zapewnienie, że w ramach unijnej polityki zarządzania zasobami rybnymi stosowane będą 
zasady długoterminowego zrównoważenia środowiskowego, co pozwoli na zmniejszenie 
naszej zależności od zasobów ryb spoza Unii.

Na ogół uważa się, że ten wymiar zewnętrzny ogranicza się do unijnych porozumień 
dwustronnych z krajami trzecimi w sprawie połowów (zwanych obecnie umowami
o partnerstwie w sprawie połowów, które Komisja pragnie przemianować na porozumienia
w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem) i regionalnych organizacji 
zarządzania łowiskami (RFMO). Lecz unijne interesy z dziedziny rybołówstwa obejmują 
także prywatne umowy pomiędzy armatorami z obszaru UE a krajami trzecimi, spółki typu 
joint venture i inne formy inwestycji. W zakresie, w jakim pozwala na to prawo UE, taka 
działalność i stosunki również powinny służyć realizacji celów WPRyb.

Po raz pierwszy Komisja proponuje umieszczenie w podstawowym rozporządzeniu w sprawie 
WPRyb przepisów dotyczących jej wymiaru zewnętrznego, mimo że obecny wniosek zawiera 
jedynie artykuły dotyczące porozumień dwustronnych i regionalnych organizacji zarządzania 
łowiskami (RFMO). 

Główne proponowane zasady są następujące:
 UE powinna promować takie zarządzanie łowiskami, które pozwoliłoby na 

zachowanie lub odbudowę stad powyżej poziomów umożliwiających uzyskanie 
maksymalnego podtrzymywalnego połowu (art. 39.2);

 porozumienia dwustronne należy negocjować jedynie w kontekście dostępu do stad, 
dla których są dostępne nadwyżki, przekraczające możliwości eksploatacyjne państwa 
nadbrzeżnego (art. 41.2);

 rekompensata finansowa za dostęp do stad powinna być oddzielona od pieniędzy 
wykorzystywanych do promowania rozwoju sektorowego w kraju trzecim (art. 42.)

Wnioski te powinny uzyskać pełne poparcie Komisji Rozwoju.

Bardziej kontrowersyjne jest raczej to, że Komisja pragnie zobowiązać państwa członkowskie 
do ustanowienia systemu przekazywalnych koncesji połowowych (TFC), w ramach których 
osobom lub firmom przydzielane byłyby długoterminowe uprawnienia do połowów, którymi 
mogłyby one następnie handlować między sobą. Jest to praktyka, która aż nazbyt często 
prowadzi do koncentracji uprawnień połowowych, a może nawet wywołać spekulację 
uprawnieniami do połowów. Komisja proponuje wyłączenie uprawnień do połowów 
uzyskanych na podstawie porozumień dwustronnych, ale umożliwia obrót w takim rynkowym 
systemie uprawnieniami do połowów dotyczącymi wód należących do krajów, z którymi UE 
nie posiada dwustronnych porozumień w sprawie połowów, a także wód międzynarodowych. 
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Należy bezwzględnie dopilnować, aby system taki nie został zastosowany poza wodami UE.
W tym celu zgłoszono poprawkę.

Inne przepisy dotyczące wymiaru zewnętrznego WPRyb, część, która w szczególny sposób 
dotyczy krajów rozwijających się, należy włączyć do rozporządzenia podstawowego i w tym 
celu zgłoszono szereg poprawek. 

Wiele aspektów zewnętrznej polityki rybołówstwa jest dość niejasnych: niewystarczająca 
dostępność publiczna informacji dotyczących połowów, zakresu działalności połowowej pod 
banderą UE, wpływu floty UE i flot innych krajów itp. Kilka poprawek ma na celu poprawę 
przejrzystości.

Od wielu lat umowy połowowe są przedmiotem ostrej krytyki i niekiedy zasługują na to. 
Jednak uczciwie negocjowane i należycie realizowane porozumienia dwustronne UE mają 
szansę wnieść bardziej znaczący wkład w zrównoważoną eksploatację zasobów mórz niż ich 
unieważnienie, ponieważ zaangażowanie UE trwałoby pod innymi postaciami, w tym umów 
prywatnych, nad którymi najpewniej nie będzie można sprawować demokratycznego nadzoru.

W odniesieniu do samych porozumień dwustronnych proponuje się szereg dodatkowych 
przepisów, w tym klauzulę dotyczącą poszanowania praw człowieka i przepisów 
międzynarodowego prawa pracy. 

W niedawnych umowach połowowych zawarto „klauzulę wyłączności”, w ramach której 
statkom wolno jest prowadzić działalność na wodach tych krajów trzecich, z którymi UE 
zawarła umowę, tylko wtedy, gdy są one uwzględnione w warunkach umowy. Klauzulę taką 
należałoby wprowadzić do rozporządzenia podstawowego wraz z przepisem zapobiegającym 
częstym zmianom bandery przez statki, co pozwala im na czerpanie korzyści od kilku krajów.
Takie częste zmiany bandery powinny być zakazane, jeśli armator danego statku pragnie 
prowadzić z niego połowy na mocy unijnych porozumień dwustronnych.

Cel zaangażowania się UE w działalność międzynarodowych organizacji zarządzania 
łowiskami, jakim jest propagowanie zrównoważonych połowów, jest godny pochwały. 
Dobrze zarządzane rybołówstwo światowe stanowiłoby wkład w realizację celów rozwoju, 
takich jak bezpieczeństwo żywnościowe dla obecnego pokolenia i dla przyszłych pokoleń. 
Aby jednak Unia była skuteczna, niezbędna jest koordynacja prac i ich wspieranie przez 
unijne strategie rozwoju. Istnieje wielkie zapotrzebowanie na budowę zdolności w obszarach 
monitoringu, kontroli i nadzoru, oceny stanu stad i zarządzania łowiskami w rozwijających 
się częściach świata. Jeżeli UE nie zaangażuje się w to budowanie zdolności w holistyczny 
sposób, wykorzystując wszystkie swoje strategie w skoordynowany sposób, powstanie 
ryzyko, że działania Unii zaczną być postrzegane jako wymaganie od krajów rozwijających 
się rzeczy niemożliwych w zakresie zarządzania połowami, co narazi na szwank skuteczną 
realizację wizji UE.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako do komisji przedmiotowo 
właściwej, o wprowadzenie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) przejrzystość i dostęp do informacji 
zgodnie z konwencją z Aarhus, także
w wymiarze zewnętrznym.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. System taki nie jest stosowany poza 
wodami Unii.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie przydziela
przekazywalne koncesje połowowe
w oparciu o przejrzyste kryteria odnośnie 
do każdego stada lub grupy stad, dla 
których przydzielono uprawnienia do 
połowów zgodnie z art. 16, z wyjątkiem 
uprawnień do połowów uzyskanych
w ramach porozumień w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem.

2. Każde państwo członkowskie przydziela 
uprawnienia do połowów w oparciu
o sprawiedliwe i przejrzyste środowiskowe
i społeczne kryteria odnośnie do każdego 
stada lub grupy stad, dla których 
przydzielono uprawnienia do połowów 
zgodnie z art. 16, z wyjątkiem uprawnień 
do połowów uzyskanych poza wodami 
Unii.
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Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część VII – Tytuł –1 – artykuł 38a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

TYTUŁ –1
CELE OGÓLNE

Artykuł 38a
Zewnętrzny wymiar wspólnej polityki 
rybołówstwa powinien być spójny
z politykami Unii w obszarach ochrony 
środowiska, rozwoju i handlu. Powinna 
ona służyć osiągnięciu tych samych celów
i promowaniu takich samych norm 
zarządzania łowiskami, jakie stosowane są 
na wodach Unii. 
Unia Europejska aktywnie koordynuje 
swoją współpracę na rzecz rozwoju ze 
swoją zewnętrzną polityką rybołówstwa, 
aby skutecznie wspierać kraje rozwijające 
się w realizacji zrównoważonego 
światowego zarządzania rybołówstwem.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
przestrzeganie przez ich podmioty 
gospodarcze środków, o których mowa
w poprzednim ustępie. W przypadku ich 
nieprzestrzegania Komisja może 
przedsięwziąć środki naprawcze.

Or. en
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W porozumieniach w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem z państwami trzecimi 
ustanawia się ramy zarządzania prawnego, 
gospodarczego i środowiskowego
w przypadku działalności połowowej 
prowadzonej przez unijne statki rybackie 
na wodach państw trzecich.

1. W porozumieniach w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem z państwami trzecimi 
ustanawia się ramy zarządzania prawnego, 
gospodarczego i środowiskowego
w przypadku działalności połowowej 
prowadzonej przez unijne statki rybackie 
na wodach państw trzecich, zgodnie
z odpowiednimi środkami przyjętymi przez 
organizacje międzynarodowe, w tym 
RFMO. Ramy takie mogą obejmować:
a) rozwój i wsparcie dla niezbędnych 
instytucji naukowych i badawczych;
b) potencjał w zakresie monitorowania, 
kontroli i nadzoru; oraz
c) inne elementy budowania potencjału 
związane z opracowywaniem polityki 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem przez państwo trzecie.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Unijne statki rybackie łowią jedynie 
nadwyżki dopuszczalnych połowów 
określone przez państwo trzecie, o których 
mowa w art. 62 ust. 2 Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza,
i ustanowione w oparciu o najlepsze 
dostępne doradztwo naukowe oraz 
właściwe informacje dotyczące
całkowitego nakładu połowowego
w odniesieniu do przedmiotowych stad 
wymieniane między Unią
a zainteresowanymi państwami trzecimi, 

2. Unijne statki rybackie łowią jedynie 
nadwyżki dopuszczalnych połowów 
określone przez państwo trzecie, o których 
mowa w art. 62 ust. 2 Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza,
i ustanowione w oparciu o najlepsze 
dostępne doradztwo naukowe oraz 
właściwe informacje dotyczące 
całkowitego nakładu połowowego
wszystkich flot w odniesieniu do 
przedmiotowych stad wymieniane między 
Unią a zainteresowanymi państwami 
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aby zapewnić zachowanie zasobów 
rybnych powyżej poziomów 
umożliwiających uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu.

trzecimi, aby zapewnić zachowanie 
zasobów rybnych powyżej poziomów 
umożliwiających uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W umowach o zrównoważonym 
rybołówstwie przewiduje się, że zezwolenia 
połowowe dotyczące stad w kraju trzecim 
wydawane są tylko tym unijnym statkom 
rybackim, które otrzymały banderę UE
w ciągu 24 miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku o zezwolenie połowowe. 
Żaden statek rybacki UE nie będzie 
prowadził działalności w kraju trzecim,
z którym Unia Europejska wynegocjowała 
porozumienie w sprawie zrównoważonego 
zarządzania rybołówstwem nieobjęte 
przepisami tego porozumienia.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Poszanowanie zasad demokratycznych
i praw człowieka, określonych
w Powszechnej deklaracji praw człowieka
i innych właściwych międzynarodowych 
instrumentach w dziedzinie praw 
człowieka, oraz rządy prawa powinny 
stanowić zasadniczy element porozumień
w sprawie zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem. 

Or. en
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Przed rozpoczęciem negocjacji
w sprawie następnego protokołu 
przeprowadzane są niezależne oceny 
wpływu każdego protokołu, które 
obejmują informacje dotyczące połowów 
oraz działalność połowową. Oceny takie 
powinny być publicznie dostępne.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wsparcia części kosztów dostępu do 
zasobów rybnych w wodach państw 
trzecich;

a) wsparcia części kosztów dostępu do 
zasobów rybnych w wodach państw 
trzecich, z długoterminowym celem
w postaci pokrycia całkowitych kosztów 
dostępu do łowiska przez beneficjentów;

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ustanowienia ram zarządzania,
z uwzględnieniem rozwoju i utrzymania 
niezbędnych instytucji naukowych
i badawczych, potencjału w zakresie 
monitorowania, kontroli i nadzoru oraz 
innych elementów budowania potencjału 
związanych z opracowywaniem polityki 
zrównoważonego zarządzania 

b) ustanowienia ram zarządzania,
z uwzględnieniem rozwoju i utrzymania 
niezbędnych instytucji naukowych
i badawczych, potencjału w zakresie 
monitorowania, kontroli i nadzoru, 
mechanizmów przejrzystości, uczestnictwa
i rozliczalności oraz innych elementów 
budowania potencjału związanych
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rybołówstwem przez państwo trzecie. Taka 
pomoc finansowa uwarunkowana jest 
osiągnięciem konkretnych wyników.

z opracowywaniem polityki 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem przez państwo trzecie. Taka 
pomoc finansowa uwarunkowana jest 
osiągnięciem konkretnych wyników.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Bez uszczerbku dla uprawnień
w zakresie monitorowania przyznanych 
wspólnym komitetom, przewidzianych
w porozumieniach w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem zawieranych z krajami 
trzecimi, taka pomoc podlega otwartemu
i wiarygodnemu mechanizmowi 
przeglądu, obejmującemu publicznie 
dostępne audyty finansowe i zamawiane 
przez Komisję niezależne oceny wyników 
pomocy finansowej.

Or. en


