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Możliwe działania międzynarodowe mające na celu zwalczanie połowów NNN 

W 2001 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przyjęła
międzynarodowy plan działania na rzecz zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i 
nieuregulowanym połowom (MPD-NNN), który stał się podstawą podejmowanych przez 
większość krajów i organizacji regionalnych wysiłków mających na celu wyeliminowanie 
połowów NNN. Obejmuje on liczne działania, do których podejmowania wzywa się 
wspólnotę międzynarodową i wszystkie państwa występujące w różnych rolach – państwa 
bandery, państwa nadbrzeżne, państwa portu, państwa zbytu, państwa korzystnej własności, 
jak również ich obywateli. W planie tym podkreśla się konieczność wspólnego i 
zintegrowanego działania wspólnoty międzynarodowej.

W związku z powolnym funkcjonowaniem międzynarodowych mechanizmów prawnych w 
przypadku niektórych środków zaproponowanych w przedmiotowym planie dziesięć lat temu 
poczyniono jedynie ograniczony postęp. Środki te były omawiane na posiedzeniu Komisji 
Rybołówstwa FAO (COFI) w 2011 r. 

Choć UE zazwyczaj również działa powoli, w zwalczaniu połowów NNN zaszła dalej niż 
wiele innych państw – przyjęła swój własny plan działania w 2002 r. oraz rozporządzenie w 
sprawie połowów NNN po powstaniu sprawozdania z inicjatywy własnej Marie-Hélène 
Aubert1w 2007 r. Obecnie przed Unią Europejską stoi wyzwanie, które wiąże się z 
nakłonieniem pozostałych państw do przedsięwzięcia podobnych środków, jak również do 
szybszego poczynienia dalszych kroków w odniesieniu do innych inicjatyw. Nadszedł też 
czas, by dokonać oceny unijnego planu działania. Ocenę taką należy przeprowadzać co cztery 
lata.

W przedmiotowym dokumencie roboczym omawia się środki zaproponowane przez FAO lub 
podejmowane pod egidą tej organizacji, jak również inne inicjatywy międzynarodowe, które 
UE powinna wdrożyć.

Inicjatywy FAO

W kontekście międzynarodowego prawa rybackiego jednym z najtrudniejszych problemów 
jest zapewnienie odpowiedzialności państwa bandery, czyli zobowiązanie państw do 
wprowadzenia wymogu przestrzegania przez statki pływające pod ich banderą środków 
ochrony i zarządzania, jak również wymagań międzynarodowych dotyczących warunków 
pracy, bezpieczeństwa itd. Statki starające się uniknąć stosowania takich środków często 
zmieniają przynależność państwową, tak aby móc pływać pod banderą państw, które nie 
mogą lub nie chcą wdrażać właściwych przepisów. Jedną z pierwszych prób zapobieżenia 
zmianom bander statków było Porozumienie FAO z 1993 r., które weszło w życie w 2003 r. 
Początkowym ambitnym celem było wynegocjowanie konwencji, na mocy której wymagano 
by od państw bandery dopełniania obowiązków prawnych. Ostatecznie jednak przyjęto 
porozumienie, w oparciu o które państwa obiecują wypełniać takie obowiązki, a także 
wymieniać się wykazami statków o długości ponad 24 metrów mogących dokonywać 
połowów na pełnym morzu. Do marca 2011 r. porozumienie to ratyfikowało jedynie 
39 państw. 

                                               
1 A6-0015/2007.
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W 2009 r. FAO podjęła kolejną próbę rozwiązania tego problemu, opracowując tym razem 
kryteria oceny działań państwa bandery i środki, jakie można podejmować przeciwko statkom 
pływającym pod banderami państw nieprzestrzegających tych kryteriów. Co ważne, rozważa 
się możliwość dokonywania oceny działań państwa bandery nie tylko odrębnie, lecz także w 
kontekście pewnych procesów międzynarodowych lub wielostronnych (na przykład przez 
regionalną organizację ds. rybołówstwa (RFMO) lub inny organ) zgodnie z Konwencją 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Zainicjowany przez FAO proces trwa, a następne 
konsultacje techniczne wyznaczono na maj 2011 r.

Pomysł dotyczący wykazu statków wydaje się bardziej właściwy niż kodyfikacja 
odpowiedzialności państwa bandery. W 2007 r. COFI postanowiła zainicjować dyskusję w 
sprawie ogólnoświatowego rejestru statków rybackich, tak aby stworzyć wykaz statków 
rybackich, chłodnicowców i statków dostawczych wraz z danymi na temat ich cech 
fizycznych, właścicieli, licencji itd. Każdej jednostce przypisano by unikalny numer, który nie 
ulegałby zmianie mimo zmiany nazwy, bandery, właściciela itd. Koncepcja ta jest podobna do 
unijnego rejestru floty rybackiej. W ramach konsultacji eksperckich FAO w 2010 r. zalecono, 
by na początku rejestrem objąć statki większe niż 100 GT i dłuższe niż 24 metry, a w ciągu 
ośmiu lat poszerzyć go o jednostki większe niż 10 GT i dłuższe niż 12 metrów bez względu 
na to, gdzie prowadzone są połowy. W 2011 r. w COFI postanowiono, że zamiast czynić z 
rejestru wiążący instrument prawny, wpis do niego będzie dobrowolny. Do finansowania 
rejestru ma być w jak największym stopniu wykorzystywany zwykły budżet FAO, co może 
ograniczać tempo i zakres wdrażania.

Kontrole i inspekcje statków po wpłynięciu do portu mają kluczowe znaczenie, a jednym z 
głównych osiągnięć w ramach planu jest podjęcie negocjacji dotyczących wiążącego 
porozumienia w sprawie środków stosowanych przez państwo portu. Porozumienie jest 
obecnie objęte procesem ratyfikacji, tak aby mogło wejść w życie. Do dnia 17 marca 2011 r. 
zostało ono podpisane przez 23 państwa, ale ratyfikowane tylko przez dwa. Porozumienie to 
powinno usprawnić system kontroli portowych również w UE, ponieważ problemy są dobrze 
znane. W kontekście niedostatecznych praktyk kontrolnych najczęściej wymienia się port Las 
Palmas de Gran Canaria. Ustalono jednak, że w wielu innych portach w całej UE zezwala się 
na wyładunek ryb pochodzących z połowów NNN. Wszystkie państwa członkowskie muszą 
usprawnić swoje działania. Ponieważ kwestia ta jest przedmiotem odrębnego sprawozdania 
(sprawozdanie Carmen Fragi Estévez), nie będzie dalej omawiana. 

Aktualne inicjatywy UE

Komisja często stwierdza, że kraje rozwijające się potrzebują pomocy finansowej, technicznej 
lub pomocy innego rodzaju, by dopełnić obowiązków spoczywających na nich jako na 
krajach nadbrzeżnych, szczególnie w odniesieniu do działań nadzorczych. W ramach 
poprzedniego programu porozumień w sprawie połowów UE zazwyczaj próbowała nakłaniać 
państwa trzecie do wydatkowania na nadzór połowowy części wkładu finansowego, co 
najwyżej z ograniczonym skutkiem. Na mocy nowszych umów o partnerstwie w sprawie 
połowów niektóre kraje włączają nadzór do wieloletnich programów sektorowych.

Są to działania krajowe, jednak mobilność floty dokonującej połowów NNN wskazuje na 
konieczność opracowania programów regionalnych. Pierwszym regionalnym planem nadzoru 
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sfinansowanym przez UE był projekt pilotażowy w południowo-zachodniej części Oceanu 
Indyjskiego, obejmujący wyłączne strefy ekonomiczne (w.s.e.) na Komorach, Madagaskarze, 
Seszelach i Mauritiusie. Fundusze (w wysokości 3,5 miliona euro ze środków UE) przekazał 
w latach 2004–2008 Europejski Fundusz Rozwoju (EFR). Następnie zainicjowano kolejny 
program EFR na lata 2010–2014, poszerzając go o Kenię i Tanzanię. Inny program w tym 
samym regionie, przewidywany wstępnie na trzy lata począwszy od 2007 r., później 
przedłużony jednak do końca 2011 r., zarządzany jest przez DG MARE, a jego koszt 
całkowity to 10 milionów euro. Obejmuje on wyłączne strefy ekonomiczne na Komorach, 
Reunionie, Madagaskarze, Seszelach i Mauritiusie. Na finansowane działania składają się: 
wymiana danych i informacji, szkolenia oraz patrole morskie i powietrzne. Sprawozdanie z 
oceny ma zostać przedłożone w październiku 2011 r.

Na obszarze podlegającym Subregionalnej Komisji Rybołówstwa w Afryce Zachodniej (od 
Mauretanii na południe do Sierra Leone, włączając Republikę Zielonego Przylądka) EFR 
finansuje kolejny projekt (środki UE w wysokości 5 milionów euro), aby wzmocnić zdolności 
instytucjonalne i inne Wydziału ds. Koordynacji Operacji Nadzoru (SOCU). Realizacja 
projektu rozpoczęła się dopiero w styczniu 2011 r. po dużych opóźnieniach spowodowanych 
problemami instytucjonalnymi.

W południowej części Oceanu Spokojnego realizowany jest kolejny projekt EFR (środki 
unijne w wysokości 4 milionów euro) na lata 2010–2014, który ma pomóc w zwalczaniu 
połowów NNN poprzez zachęcanie do integracji regionalnej i promowanie wspólnych działań 
nadzorczych.

Przestępcze aspekty połowów NNN

Niektóre rodzaje połowów, na ogół te o bardzo dużej wartości, prowadzone są częściowo 
przez zorganizowane grupy przestępcze. Do kategorii tej należą połowy tuńczyka 
błękitnopłetwego i pławnicy na Morzu Śródziemnym, połowy uchowców w RPA, a także 
połowy antara patagońskiego. Nie wszystkie osoby biorące udział w tych połowach należą do 
grup przestępczych. Wiadomo jednak, że grupy takie angażują się w połowy NNN, co 
stanowi przestępstwo środowiskowe.

Staje się jednak coraz bardziej oczywiste, że grupy przestępcze włączają się zarówno w 
działania oddolne, jak i odgórne w odniesieniu do faktycznych operacji połowowych oraz że 
techniki wypracowane w innych dziedzinach, częściej łączonych z przestępczością 
zorganizowaną (narkotyki, pranie pieniędzy, korupcja itd.), są dostosowywane również dla 
potrzeb połowów NNN. Metody transportu materiałów i dostaw, prania pieniędzy, uchylania 
się od opodatkowania, przemytu, wprowadzania do obrotu nielegalnych produktów, handlu 
ludźmi – wszystkie one są obecnie stosowane w różnych dziedzinach rybołówstwa. 

W takich grupach mogą występować relatywnie luźne związki między osobami, w 
przeciwieństwie do tego, co zazwyczaj sądzi się o „przestępczości zorganizowanej”. Tym 
niemniej ludzie ci są w wystarczającym stopniu zorganizowani, aby tworzyć fikcyjne firmy i 
skrywać tożsamość rzeczywistych beneficjentów – właścicieli statków prowadzących połowy 
NNN – zmieniać banderę z jednej na drugą w zależności od potrzeb, prać pieniądze w rajach 
podatkowych itd. W celu zwalczania tak wyrafinowanych działań niezbędna jest szeroko 
zakrojona współpraca międzynarodowa.
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Choć najwyraźniej za wiele połowów NNN odpowiadają rybacy lub statki działające w 
pojedynkę, w licznych przypadkach rybacy lub statki działają wspólnie czy nawet w zmowie, 
bądź korzystają z pomocy udzielanej im przez grupy przestępcze (finansowanie, 
zaopatrywanie i tankowanie na morzu, rekrutacja rybaków migrujących, unikanie kontroli 
przy wyładunku lub wywozie, korzystanie z fikcyjnych firm w celu ukrycia tożsamości 
prawdziwego właściciela itd.).

Ponieważ w wielu przypadkach działania te mają charakter transnarodowy, właściwa jest tu 
Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej (UNTOC). Na mocy tej konwencji „zorganizowana grupa przestępcza” może 
składać się z co najmniej trzech osób działających wspólnie w celu popełnienia poważnego 
przestępstwa. Definicja ta jest bardzo szeroka. UNTOC, jeden z najszerzej ratyfikowanych 
tekstów prawnych ONZ, umożliwia zaangażowanie i współpracę transgraniczną szeregu 
funkcjonariuszy ochrony porządku publicznego, którzy są ekspertami w takich dziedzinach, 
jak raje podatkowe, pranie pieniędzy, oszustwa celne, handel ludźmi i inne rodzaje 
przestępstw.

Rządy mają tendencję, by traktować połowy NNN przede wszystkim jako problem z zakresu 
ochrony rybołówstwa i zarządzania nim, ignorując pozostałe aspekty. Należy poczynić 
znacznie większe wysiłki, aby tam, gdzie to możliwe uruchamiać formalne procesy z zakresu 
egzekwowania prawa i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Jednym z przykładów 
organizacji, na jakie można się powołać, jest Interpol. Potrzebny jest też system wymiany 
wrażliwych informacji sądowych.

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) powinno 
opublikować w kwietniu tego roku sprawozdanie na temat transnarodowej przestępczości 
zorganizowanej w sektorze rybołówstwa oraz podatności tego sektora na działania 
przestępcze. Sprawozdanie zawierać będzie liczne przykłady z UE oraz z innych części 
świata. Istnieje przekonanie, że określone w nim zostaną wytyczne dotyczące dalszych 
wysiłków w zakresie zwalczania i zapobiegania działalności przestępczej tego rodzaju. 

Inne inicjatywy i pomysły

Wszystkie z powyższych inicjatyw, jak również działania regionalnej organizacji ds. 
rybołówstwa opisane w dokumencie roboczym nr 1, są już realizowane w taki lub inny 
sposób, nawet jeśli w przypadku niektórych z nich proces ten jest na etapie początkowym. 
Istnieją inne, możliwe do rozważenia pomysły dotyczące działań wymagających współpracy 
międzynarodowej, które Unia mogłaby promować.

Kilka z nich (lecz nie wszystkie) zostało poddanych ocenie przez regionalną 
organizację ds. rybołówstwa, nie istnieje jednak wymóg, by jakiekolwiek działania 
zostały podjęte w oparciu o zalecenia sformułowane na podstawie takiej oceny. Należy 
wypracować mechanizm, aby przeprowadzanie takich ocen w regularnych odstępach 
czasu stało się obligatoryjne oraz aby regionalna organizacja ds. rybołówstwa musiała 
wdrażać wynikające z nich zalecenia.



PE462.523v01-00 6/6 DT\861785PL.doc

PL

 Przyjmując rozporządzenie w sprawie połowów NNN, UE wysunęła się na 
prowadzenie na szczeblu światowym. Musi ona jednak przeznaczyć wystarczające 
środki w celu zapewnienia przestrzegania tego rozporządzenia, tak aby jego zapisy nie 
pozostały jedynie na papierze. Unia musi szybko nawiązać dyskusję z innymi głównymi 
państwami rynku (USA, Japonia, Chiny) w celu zapewnienia, iż prawodawstwo UE nie 
przekieruje po prostu ryb pochodzących z połowów NNN na inne rynki. 
Ostatecznie należy wynegocjować światowy mechanizm zakazujący handlu rybami 
pochodzącymi z połowów NNN, o ile to możliwe w ramach WTO.
Ogólnoświatowa baza danych DNA ławic ryb, poczynając od tych ryb, które 
najczęściej są obiektem handlu w ramach połowów NNN, miałaby nieocenioną wartość 
przy identyfikacji źródła pochodzenia ryb i stawianiu zarzutów.


