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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zwalczania nielegalnego rybołówstwa na świecie – rola UE
(2010/2210(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 
1982 r.,

– uwzględniając Konwencję o różnorodności biologicznej i Deklarację z Rio w sprawie 
środowiska i rozwoju przyjęte podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych 
„Środowisko i Rozwój” w czerwcu 1992 r.,   

– uwzględniając porozumienie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia 
i Rolnictwa (FAO) o wspieraniu przestrzegania przez statki rybackie międzynarodowych 
środków ochrony i zarządzania na pełnym morzu, przyjęte podczas 27. sesji konferencji 
FAO w listopadzie 1993 r. („porozumienie FAO”),

– uwzględniając porozumienie Narodów Zjednoczonych w sprawie wykonania postanowień 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. 
odnoszących się do ochrony międzystrefowych zasobów rybnych i zasobów rybnych 
masowo migrujących oraz do zarządzania nimi (porozumienie ONZ w sprawie zasobów 
rybnych z sierpnia 1995 r.),

– uwzględniając Kodeks odpowiedzialnego rybołówstwa FAO, przyjęty w październiku 
1995 r. przez konferencję FAO,

– uwzględniając Konwencję o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa 
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska przyjętą w czerwcu 1998 r. („konwencja z Aarhus”),

– uwzględniając międzynarodowy plan działania FAO na rzecz zapobiegania nielegalnym, 
nieraportowanym i nieuregulowanym połowom, ich powstrzymywania i eliminowania 
(MPD-NNN) zatwierdzony przez Radę FAO w czerwcu 2001 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie wspólnotowego planu działań na rzecz 
zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów z maja 2002 r. 
(COM(2002)0180),

– uwzględniając oświadczenie wydane na światowym szczycie w sprawie zrównoważonego 
rozwoju, który odbył się w Johannesburgu w dniach 26 sierpnia – 4 września 2002 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie wdrożenia 
wspólnotowego planu działań na rzecz zwalczania nielegalnych, niezgłoszonych i 
niezgodnych z przepisami połowów1,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. 
                                               
1 Dz.U. C 287E z 29.11.2007, s. 502
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ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i 
nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania („rozporządzenie 
dotyczące połowów NNN”)1, rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008 z 29 września 
2008 r. dotyczące upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez 
wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty („rozporządzenie 
dotyczące upoważnień do prowadzenia połowów”)2 oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 
1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu 
zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa („rozporządzenie 
dotyczące kontroli”)3, 

– uwzględniając porozumienie FAO o środkach stosowanych przez państwo portu w celu 
zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich 
powstrzymywania i eliminowania zatwierdzone na 36. sesji konferencji FAO, która 
odbyła się w Rzymie w listopadzie 2009 r.,

– uwzględniając sprawozdanie Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków 
i Przestępczości z 2011 r. na temat transnarodowej przestępczości zorganizowanej 
w sektorze rybołówstwa,    

– uwzględniając zbliżającą się konferencję Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zrównoważonego rozwoju, która odbędzie się w Brazylii w czerwcu 2012 r.,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Rozwoju 
i Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności (A7–0000/2011),

A. mając na uwadze, że 71% naszej planety pokrywają oceany, w których zgromadzone jest 
16 razy więcej dwutlenku węgla niż na powierzchni Ziemi, i które odgrywają zasadniczą 
rolę w funkcjonowaniu systemu klimatycznego i systemu wspierającego życie całej 
planety, a ponadto dla znacznej części światowej populacji stanowią źródło pożywienia, 
utrzymania i energii, oferując jednocześnie dostęp do szlaków komunikacyjnych,   

B. mając na uwadze, że według szacunków nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane 
(NNN) połowy stanowią od 11 do 26 milionów ton połowów rocznie, co odpowiada co 
najmniej 15% światowych połowów, uniemożliwiając zrównoważone zarządzanie 
eksploatacją światowych zasobów morskich,      

C. mając na uwadze, że porozumienie zawarte podczas 10. Konferencji Stron Konwencji 
o różnorodności biologicznej, która odbyła się w październiku 2010 r. w Nagoi, nałożyło 
na poszczególne kraje obowiązek zmniejszenia zaniku różnorodności biologicznej do 
2020 r. co najmniej o połowę,     

D. mając na uwadze, że 90% życia na Ziemi skupia się w oceanach, 

                                               
1 Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1
2 Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 33
3 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1
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E. mając na uwadze, że dwie trzecie oceanów świata znajduje się poza jurysdykcją krajową 
i brak jest kompleksowych strategii politycznych w zakresie zarządzania wodami 
międzynarodowymi (pełnymi morzami), a obecnie obowiązujące niejednolite przepisy 
opierają się głównie na siedemnastowiecznych zasadach wolności mórz, nie 
uwzględniając wielu zasad ochrony środowiska, które od dawna stosuje się w odniesieniu 
do lądów i atmosfery, 

1. jest przekonany, że nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane (NNN) połowy stanowią 
jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla różnorodności biologicznej oceanów świata; 

2. uważa, że nowy pakiet kontrolny UE, który składa się z rozporządzenia dotyczącego 
połowów NNN, rozporządzenia dotyczącego kontroli i rozporządzenia dotyczącego 
upoważnień do prowadzenia połowów1, stanowi kompleksowy zbiór instrumentów 
służących walce z tą szerzącą się na oceanach plagą, gdyż określa obowiązki państw 
członkowskich oraz krajów trzecich jako państw bandery, państw nadbrzeżnych, państw 
portu i państw zbytu;  

3. nalega, by Komisji i organom kontrolnym w państwach członkowskich przekazać do 
dyspozycji odpowiednie zasoby (ludzkie, finansowe i technologiczne) w celu pełnego 
wdrożenia wspomnianych rozporządzeń, oraz by nie zawahały się one przed 
zdefiniowaniem interesów UE i obroną tych interesów, jeśli okaże się to konieczne, gdyż 
stawką jest wiarygodność UE;

4. wzywa Komisję do publikowania rocznych ocen wyników działań podejmowanych przez 
państwa członkowskie w zakresie wdrażania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 
(WPRyb);  

5. uważa, że z uwagi na dużą mobilność zasobów rybnych, flot rybackich oraz kapitału tych 
flot, a także z uwagi na globalny charakter rynków rybnych, skuteczna walka z połowami
NNN jest możliwa jedynie dzięki międzynarodowej współpracy;

6. podkreśla, że istniejące w przeszłości ograniczenia w zakresie monitorowania oceanów i 
egzekwowania obowiązujących przepisów udało się w znacznej mierze pokonać dzięki 
postępowi technicznemu, a kluczem do wyeliminowania zjawiska połowów NNN jest dziś 
przede wszystkim polityczna wola rządów do podjęcia działań;    

7. uważa, że niezwykle ważna jest poprawa przejrzystości we wszystkich aspektach i 
działaniach sektora rybołówstwa, w tym określenie międzynarodowych kryteriów, które 
pozwolą ustalić, kto jest rzeczywistym właścicielem statku czerpiącym z niego korzyści;  

8. zachęca Komisję i państwa członkowskie, aby rozszerzyły swoje programy finansowego i 
technicznego wsparcia dla programów nadzoru wód krajów rozwijających się, w ramach 
których pierwszeństwo zostanie przyznane programom regionalnym, nie zaś 
dwustronnym; 

9. zwraca się do Komisji z wnioskiem, by do listy instrumentów, które mają być wdrożone, 
aby kraje spełniały wymagania obecnie poddawanego przeglądowi ogólnego systemu 

                                               
1 rozporządzenia Rady nr 1005/2008, 1006/2008 i 1224/2009
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preferencji (GSP+), dodała porozumienie FAO o środkach stosowanych przez państwo 
portu, porozumienie Narodów Zjednoczonych w sprawie zasobów rybnych oraz 
porozumienie FAO o przestrzeganiu międzynarodowych środków ochrony i zarządzania;

10. uważa, że w regionalnych organizacjach ds. zarządzania rybołówstwem, do których 
należy UE, powinna ona realizować następujące cele: 

• utworzenie dla wszystkich rodzajów połowów podlegających kompetencji 
regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem rejestrów statków rybackich 
uprawnionych do dokonywania połowów, w tym statków pomocniczych, a także list 
statków dokonujących połowów NNN (czarne listy), które będą często aktualizowane, 
powszechnie publikowane i koordynowane w ramach regionalnych organizacji ds. 
zarządzania rybołówstwem; 

• wzmocnienie komitetów ds. zgodności regionalnych organizacji ds. zarządzania 
rybołówstwem w celu sprawdzenia wyników działań podejmowanych przez 
umawiające się strony, a w stosownych przypadkach nałożenie skutecznych sankcji;

• rozszerzenie listy konkretnych działań, jakie mają podjąć umawiające się strony jako 
państwa bandery, państwa nadbrzeżne, państwa portu i państwa zbytu w ramach 
poszczególnych regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem;  

• opracowanie właściwych inspekcji na morzu i programów obserwacyjnych;

• wprowadzenie zakazu przeładunków na morzu;

• opracowanie systemów dokumentacji połowowej, począwszy od głównych gatunków 
w poszczególnych regionalnych organizacjach ds. zarządzania rybołówstwem; 

• prowadzenie obowiązkowych i systematycznych ocen wyników działań 
podejmowanych przez poszczególne regionalne organizacje ds. zarządzania 
rybołówstwem i nałożenie obowiązku postępowania według wydanych zaleceń;

11. wzywa do pilnego rozszerzenia sieci regionalnych organizacji ds. zarządzania 
rybołówstwem, aby objąć wszystkie rodzaje i obszary pełnomorskich połowów, przez 
utworzenie nowych regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem lub przez 
rozszerzenie mandatu już istniejących organizacji; jest przekonany, że z uwagi na 
globalny charakter połowów NNN konieczna jest ściślejsza współpraca między 
regionalnymi organizacjami ds. zarządzania rybołówstwem m.in. w zakresie wymiany 
informacji oraz sankcji nakładanych na statki i umawiające się strony;

12. w pełni popiera obecną inicjatywę FAO polegającą na jak najszybszym stworzeniu 
ogólnoświatowego rejestru statków rybackich, który powinien być obowiązkowy i 
obejmować statki o pojemności brutto powyżej 10 GT; 

13. zachęca do szybkiego opracowania systemu oceny wyników działań podejmowanych 
przez państwa bandery, nad którym obecnie pracuje FAO, jako środka wywierania 
nacisku na państwa, które nie wypełniają swoich międzynarodowych zobowiązań 
prawnych; wzywa do jak najszybszego znalezienia skutecznego systemu nakładania 
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sankcji na państwa, które nie są w stanie zagwarantować, że statki pływające pod ich 
banderą przestrzegają wszystkich stosownych przepisów prawa; 

14. jest przekonany, że pod auspicjami Narodów Zjednoczonych należy powołać nowy organ, 
który będzie przeprowadzał niezależne oceny wyników działań podejmowanych zarówno 
przez państwa bandery, jak i przez regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem;

15. podkreśla, że należy jeszcze bardziej rozwinąć koncepcję odpowiedzialności państwa 
zbytu jako sposobu niedopuszczania na rynek produktów wytworzonych z ryb 
pochodzących z połowów NNN; uważa, że UE musi w trybie pilnym podjąć rozmowy z 
innymi głównymi państwami zbytu, w tym m.in. ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią i 
Chinami, w sprawie sposobów opracowania międzynarodowych instrumentów prawnych, 
które mogłyby zahamować handel rybami pochodzącymi z połowów NNN, o ile to 
możliwe w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO);    

16. zachęca Komisję, aby kontynuowała opracowywanie ogólnoświatowego systemu 
świadectw połowowych;

17. z zadowoleniem przyjmuje najnowsze sprawozdanie na temat transnarodowej 
przestępczości zorganizowanej w sektorze rybołówstwa, które przygotowało Biuro 
Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) oraz wyjaśnienie 
sposobu, w jaki zorganizowane grupy przestępcze zwiększają swoją strefę wpływów w 
sektorze rybołówstwa, zarówno w zakresie działań związanych z zaopatrzeniem 
(zapewnienie statku i załogi, wymiana paliwa itp.), jak i działań związanych ze zbytem 
(wprowadzanie na rynek, przewóz); 

18. wyraża poważne zaniepokojenie w związku z prowadzeniem przez osoby zajmujące się 
połowami NNN działań o charakterze przestępczym, takich jak handel ludźmi, pranie 
pieniędzy, korupcja, obrót kradzionymi przedmiotami, uchylanie się od opodatkowania i 
oszustwa celne;

19. w pełni popiera zalecenia zawarte w przygotowanym przez UNODC sprawozdaniu, w 
tym międzynarodową współpracę w zakresie wykrywania działań o charakterze 
przestępczym prowadzonych na morzach, zwiększenie przejrzystości w zakresie 
własności statków rybackich i podejmowanych przez nie działań oraz zniechęcanie do 
sprzedaży statków rybackich przedsiębiorstwom, w przypadku których niemożliwe jest 
zidentyfikowanie rzeczywistych beneficjentów; 

20. zauważa, że Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej 
przestępczości zorganizowanej jest jednym z traktatów ratyfikowanych przez największą 
liczbę państw, który zobowiązuje umawiające się strony do wzajemnej współpracy w 
zakresie prowadzenia dochodzeń, postępowań karnych i procesów sądowych w 
odniesieniu do transnarodowej przestępczości zorganizowanej, co prowadzi do powstania 
istotnych powiązań między wspomnianymi stronami w zakresie zwalczania zjawiska 
połowów NNN;   

21. jest przekonany, że połowy NNN powinny stać się jednym z priorytetowych obszarów 
działań Interpolu, który powinien otrzymać środki i uprawnienia w zakresie prowadzenia 
dochodzeń w celu monitorowania i zwalczania transnarodowych przestępczych aspektów 
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połowów NNN;

22. nalega, aby UE zaproponowała, by kwestia zarządzania wodami międzynarodowymi stała 
się kwestią priorytetową podczas następnego Światowego Szczytu Zrównoważonego 
Rozwoju, który odbędzie się w Brazylii w 2012 r., z okazji 30. rocznicy podpisania 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza; 

23. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

W 2001 r. FAO przyjęła plan działania na rzecz zwalczania nielegalnych, nieraportowanych 
i nieuregulowanych (NNN) połowów, który od tamtej pory stał się priorytetowy dla 
społeczności międzynarodowej. 

Połowy NNN osłabiają wysiłki zmierzające do zachowania zasobów rybnych we wszystkich 
obszarach połowów przemysłowych i do zarządzania nimi.  Osiągnięcie przez krajowe i 
regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem celów w zakresie zarządzania może 
okazać się niemożliwe w obliczu zjawiska połowów NNN. Sytuacja taka prowadzi do utraty 
zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych szans społecznych i gospodarczych i ma 
negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i ochronę środowiska. Połowy NNN mogą 
doprowadzić do dramatycznego spadku połowów lub poważnie osłabić wysiłki podejmowane 
w celu odbudowy uszczuplonych już zasobów. Istniejące instrumenty międzynarodowe 
dotyczące połowów NNN okazały się nieskuteczne, gdyż do ich ratyfikowania lub przyjęcia i 
wdrożenia zabrakło woli politycznej, możliwości i środków i nie zostały one uznane za 
priorytetowe. (plan działania FAO z 2001 r., pierwszy akapit)

Pewien postęp można zaobserwować w przypadku niektórych łowisk lub niektórych państw. 
Jednak w wielu przypadkach przytoczone słowa są nadal tak samo aktualne jak w momencie, 
gdy zostały napisane, co sugeruje, że jest jeszcze wiele do zrobienia. 

Ze względu na charakter połowów NNN nie można dokładnie określić ich zasięgu, wiadomo 
jednak, że połowy te prowadzone są na bardzo dużą skalę. W jednym z najnowszych badań1

podano, że połowy te stanowią od 11 do 26 milionów ton połowów rocznie. Nawet jeżeli 
przyjmiemy dolną granicę wspomnianych danych szacunkowych, to będzie ona stanowiła 
15% połowów morskich.

Na Unii Europejskiej spoczywa szczególna odpowiedzialność w zakresie zwalczania 
połowów NNN, gdyż rynek UE jest największym światowym rynkiem rybnym, a UE jedną z 
największych potęg rybackich.    

Ostatnie rozporządzenie dotyczące połowów NNN i rozporządzenie dotyczące kontroli 
(odpowiednio rozporządzenie Rady nr 1005/2008 i nr 1224/2009) dostarczają UE potężnych i 
przełomowych narzędzi w walce ze zjawiskiem połowów NNN, dzięki określeniu 
obowiązków i możliwości zarówno państw członkowskich, jak i krajów trzecich jako państw 
bandery, państw nadbrzeżnych, państw portu i państw zbytu. Jest jednak oczywiste, że 
państwa te nie mogą wyeliminować zjawiska połowów NNN działając w pojedynkę. Z uwagi 
na fakt, że zdecydowana większość oceanów świata – około dwie trzecie – znajduje się poza 
jurysdykcją krajową, oczywiste jest, że wysiłki podejmowane na szczeblu krajowym i 
współpraca regionalna są niewystarczające. Tę walkę można wygrać jedynie dzięki wspólnym 
działaniom podejmowanym przez społeczność międzynarodową.  

Dwa dokumenty robocze dostarczyły podstawowych informacji na temat pewnych inicjatyw 
podjętych przez społeczność międzynarodową w ramach Narodów Zjednoczonych i 

                                               
1 Agnew DJ, Pearce J, Pramod G, Peatman T, Watson R, et al. (2009) Estimating the Worldwide Extent of 
Illegal Fishing. PLoS ONE 4(2): e4570. doi:10.1371/journal.pone.0004570.
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regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem. Sprawozdanie zawiera określone 
propozycje na temat działań, które UE powinna promować i proponować na forum 
odpowiednich organizacji.

Nadrzędny temat przejrzystości

Prowadzenie połowów NNN ułatwia brak dostępu do informacji, które ukryte są pod 
przykrywką informacji „poufnych” i „prywatnych”. Tematem, który powraca w wielu 
analizach dotyczących połowów NNN, jest brak przejrzystości w odniesieniu do nazw 
statków i tożsamości rzeczywistych beneficjentów. Służy to oczywiście interesom 
nieuczciwych przedsiębiorców, którzy nie chcą, by ich działalność została wykryta. 
Wspomniany brak przejrzystości przejawia się na wiele sposobów, a jego zasięg może być 
szeroki lub mały, od członków załogi, którzy ukrywają nazwę statku, aby identyfikacja statku 
na morzu nie była możliwa, przez sieć fikcyjnych spółek w wybranych państwach, które 
ukrywają dane właściciela statku, po państwa bandery, które nie stosują się do przepisów i 
odmawiają wypełniania swoich obowiązków. Do poprawy przejrzystości niezbędne jest 
podjęcie różnorodnych środków.

UE jako wzór do naśladowania 

Dzięki nowym przepisom UE uzbroiła się – na papierze – w potężne narzędzia do walki ze 
zjawiskiem połowów NNN. Jeżeli UE ma przekonać inne państwa do podjęcia działań, jej 
własne działania muszą być nieskazitelne. Rola Unii nie może ograniczać się do sporządzenia 
listy statków spoza UE prowadzących połowy NNN czy wykazu niewspółpracujących krajów 
trzecich. Nie może ona zawahać się przed umieszczeniem na liście statków z UE czy też 
przed nałożeniem sankcji na te państwa członkowskie, które nie stosują się do przepisów 
wspólnej polityki rybołówstwa, nawet jeśli z politycznego punktu widzenia wskazanie i 
skompromitowanie państwa członkowskiego, które nie wypełnia podjętych zobowiązań, jest 
trudne. Komisja i państwa członkowskie muszą również dysponować wystarczającymi 
zasobami, aby mogły w pełni wdrożyć wspomniane przepisy. 

W latach 2003-2006 Komisja publikowała karty wyników, jakie państwa członkowskie 
osiągnęły w zakresie stosowania przepisów WPRyb. Inicjatywa ta powinna zostać wznowiona 
w interesie przejrzystości i „równych szans”.

Poprzez różne pozycje w budżecie UE finansuje wiele programów nadzoru w krajach 
rozwijających się. Działalność tą należałoby rozszerzyć i skoordynować poprzez realizowanie 
podobnych projektów przez państwa członkowskie. Większość międzynarodowych 
instrumentów, takich jak porozumienie FAO o środkach stosowanych przez państwo portu, 
porozumienie Narodów Zjednoczonych o zasobach rybnych oraz porozumienie FAO o 
przestrzeganiu międzynarodowych środków ochrony i zarządzania, zawiera przepisy 
dotyczące finansowania krajów rozwijających się i UE mogłaby podejmować działania 
w oparciu o te przepisy.  

Prostym, ale bardzo ważnym krokiem, który UE mogłaby jednostronnie podjąć w celu 
zwiększenia przejrzystości, jest podanie do wiadomości publicznej danych osobowych 
właścicieli statków rybackich UE i posiadanych przez nich pozwoleń. 
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Inicjatywy podejmowane w ramach organizacji międzynarodowych

Obecnie działające regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem przyjmują bardzo 
różne podejścia do kwestii połowów NNN i różne środki prawne, w tym sankcje stosowane w 
celu zwalczania połowów NNN. Unia Europejska może promować wiele działań, które 
zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio przyczyniłyby się do zmniejszenia zjawiska połowów 
NNN:

 zwiększenie liczby regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem lub 
rozszerzenie mandatów już istniejących organizacji, aby objąć obszary i gatunki, które 
obecnie nie podlegają regulacji;

 tworzenie rejestrów statków rybackich, w tym statków pomocniczych, które posiadają 
upoważnienie do prowadzenia działalności połowowej oraz sporządzanie list statków, 
które dokonują połowów NNN (czarne listy), dla wszystkich łowisk leżących w 
kompetencji regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem, częste 
uaktualnianie wspomnianych list, ich powszechne publikowanie i koordynowanie w 
ramach regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem;

 zwiększenie kompetencji Komitetów ds. Zgodności, które będą kontrolowały wyniki 
działań prowadzonych przez umawiające się strony i w stosownych przypadkach 
nakładały skuteczne sankcje;   

 rozszerzenie środków podejmowanych przez państwa bandery, państwa nadbrzeżne, 
państwa portu i państwa zbytu w ramach poszczególnych regionalnych organizacji 
ds. zarządzania rybołówstwem;

 realizowanie programów inspekcji na morzu i programów obserwacyjnych;
 stosowanie zakazu przeładunków na morzu;  
 prowadzenie systemów dokumentacji połowowej, począwszy od najważniejszych 

gatunków w każdej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem; 
 przeprowadzanie obowiązkowych i systematycznych ocen wyników działań 

podejmowanych przez poszczególne regionalne organizacje ds. zarządzania 
rybołówstwem, przeprowadzane przez niezależny organ, taki jak ONZ, i 
wprowadzenie wymogu stosowania się do zaleceń; 

Większość wspomnianych inicjatyw będzie w końcu musiała zostać wprowadzona (lub 
przynajmniej koordynowana) w ramach regionalnych organizacji ds. zarządzania 
rybołówstwem, z uwagi na globalny charakter rybołówstwa. Działając w ramach 
regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem, UE mogłaby jednocześnie wspierać 
podejmowane obecnie (np. przez FAO) globalne inicjatywy, a także zaproponować nowe 
inicjatywy:

 promowanie, zarówno finansowo, jak i politycznie, ogólnoświatowego rejestru 
statków rybackich, który powinien stać się obowiązkowy i jak najszybciej objąć 
wszystkie statki (w tym statki pomocnicze) o pojemności brutto powyżej 10 GT lub 
o długości powyżej 12 m; 

 zachęcanie do szybkiego opracowania systemu oceny wyników działań 
podejmowanych przez państwa bandery;

 zachęcanie państw do ratyfikacji lub przyjęcia międzynarodowych instrumentów 
prawnych w zakresie rybołówstwa (porozumienie FAO o przestrzeganiu 
międzynarodowych środków ochrony i zarządzania, porozumienie FAO o środkach 
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stosowanych przez państwo portu, porozumienie Narodów Zjednoczonych o zasobach 
rybnych) poprzez dodanie ich do wykazu instrumentów, które należy wdrożyć, aby 
państwa kwalifikowały się do ogólnego systemu preferencji plus1 (poddawanego 
obecnie przeglądowi);  

 stworzenie światowej bazy danych zawierającej informacje na temat materiału 
genetycznego zasobów rybnych w celu umożliwienia identyfikacji gatunków i 
zasobów, z których wytwarzane sa później produkty;

Współpraca między państwami zbytu

Rozporządzenie UE dotyczące połowów NNN to niezwykle cenna inicjatywa, jednak aby 
była ona możliwie jak najbardziej skuteczna, muszą ją poprzeć inne główne rynki rybne, a w 
końcu również społeczność międzynarodowa. Jeżeli UE będzie jedynym rynkiem, który 
odmówi przyjmowania ryb pochodzących z połowów NNN, nieuchronnie pojawią się inne 
rynki zbytu. Niezwykle istotne jest, aby rynki takie jak Stany Zjednoczone, Japonia i Chiny 
również podjęły działania zmierzające do wyeliminowania przywozu ryb pochodzących z 
połowów NNN. Komisja powinna podjąć zdecydowaną inicjatywę dyplomatyczną w 
stosunku do głównych państw zbytu w celu przedyskutowania środków, jakie państwa te 
mogą podjąć w odniesieniu do swoich własnych rynków, a także ewentualnych działań, jakie 
można podjąć na poziomie wielostronnym i na szczeblu światowym. 

Innym sposobem na poprawę identyfikowalności byłoby znaczne rozszerzenie zastosowania 
świadectw połowowych w przypadku ryb wprowadzanych do handlu międzynarodowego. 
Taki system przyjęły już dwie regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem, a UE 
powinna propagować świadectwa połowowe jako ogólne narzędzie do walki z handlem 
rybami pochodzącymi z połowów NNN. Ostatecznym celem powinno być opracowanie 
ogólnoświatowego systemu świadectw połowowych, przy jednoczesnym nieograniczaniu 
handlu przez stworzenie bariery pozataryfowej. Trudno sobie wyobrazić, aby którekolwiek 
państwo opowiadało się za handlem rybami pochodzącymi z połowów NNN, jednak gdy po 
raz pierwszy zaproponowano rozporządzenie dotyczące połowów NNN w UE pojawiły się 
zdecydowane głosy sprzeciwu.

Aspekty połowów NNN związane z przestępczością zorganizowaną

Większość z powyższych sugestii to standardowe aspekty dobrego zarządzania 
rybołówstwem, nad którymi dyskutowano przez wiele lat, i które wdrożono w takiej bądź 
innej formie przynajmniej w niektórych miejscach. Stosunkowo nowym elementem jest 
uświadomienie sobie udziału grup przestępczych w połowach NNN. Udział ten może 
obejmować zaangażowanie typowych grup przestępczych w działania związane z 
prowadzeniem połowów, jednak znaczniej częściej mamy do czynienia ze stosowaniem 
pewnych praktyk, którymi posługują się wspomniane grupy przestępcze, takich jak handel 
ludźmi, praca niewolnicza, uchylanie się od opodatkowania, pranie pieniędzy, oszustwa celne, 
korupcja, obrót kradzionymi przedmiotami itp.    

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/july/tradoc_139963.pdf
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Nowe sprawozdanie Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości1
analizuje, w jakim stopniu światowy sektor rybołówstwa jest podatny na tego typu działania i 
nakreśla bardzo ponury obraz rozprzestrzeniania się elementów przestępczości 
zorganizowanej wśród działań związanych z rybołówstwem, zarówno w UE, jak i w 
pozostałej części świata.

Wspomniane elementy przestępcze mogą mieć charakter wysoce zorganizowany i 
wykorzystywać wyszukane techniki, takie jak ukrywanie tożsamości rzeczywistych 
beneficjentów dzięki rajom finansowym i podatkowym, a także stosowanie wykazu państw 
bandery, które nie mogą lub nie chcą wywiązywać się ze swoich obowiązków w zakresie 
egzekwowania prawa. W niektórych przypadkach mogą być one rozbudowane i złożone i 
mogą wykorzystywać floty statków rybackich, które mają te same sieci dostaw oraz te same 
ścieżki dystrybucji i wprowadzania na rynek, przy czym ryby pochodzące z nielegalnych 
połowów często trafiają do obrotu wraz z rybami z legalnych połowów. Zdarza się, że statki 
rybackie są wykorzystywane do przemytu narkotyków, broni, a nawet terrorystów. 
Powiązania między rybołówstwem a grupami przestępczymi rozszerzają się i pogłębiają.

Sprawozdanie zawiera serię zaleceń zasługujących na poparcie ze strony UE, z których część 
pokrywa się z poprzednimi propozycjami:

 poprawa zdolności śledczej w zakresie zorganizowanej działalności przestępczej na 
morzu, m.in. poprzez zwiększanie koordynacji między różnymi zaangażowanymi 
organami ścigania (przestępstwa celne, przestępstwa finansowe, przemyt narkotyków 
itp.);  

 poprawa przejrzystości i identyfikowalności ryb w celu ujawnienia działalności 
przestępczej i zmniejszenia płynących z tej działalności korzyści;

 kontrola, a najlepiej zakaz sprzedaży używanych statków rybackich spółkom, w 
których zidentyfikowanie rzeczywistych beneficjentów nie jest możliwe, i które 
zarejestrowane są w państwach bandery niespełniających obowiązujących przepisów;   

 poprawa kontroli działań prowadzonych przez statki rybackie oraz ich współpracy ze 
statkami handlowymi;

Krótko mówiąc, traktowanie połowów NNN jako odosobnionych przypadków nieudolnego 
egzekwowania prawa w zakresie rybołówstwa jest obecnie zbyt dużym uproszczeniem. 
Państwa muszą dostosować swoje środki prawne i środki zarządzania do nowej 
rzeczywistości i w pełni wykorzystywać narzędzia stosowane w odniesieniu do innych 
działań przestępczych do walki z połowami NNN w przypadku, gdy mamy do czynienia z 
grupami przestępczymi, w tym w odniesieniu do działań poprzedzających połowy i 
następujących po połowach w łańcuchu produkcji.  

Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej została przyjęta przez 159 umawiających się stron, co oznacza, że są one 
zobowiązane do działania i do współpracy w celu zwalczania połowów NNN, gdy występują 
w nich elementy mające związek z przestępczością zorganizowaną.

Wnioski
                                               
1 UNDOC. 2011. Transnational Organized Crime in the Fishing Industry. Dostępne na stronie 
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Issue_Paper_-_TOC_in_the_Fishing_Industry.pdf
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Rybołówstwo to sektor o charakterze globalnym, podobnie jak zjawisko połowów NNN. Z 
powyższego jasno wynika, że do walki z połowami NNN niezbędna jest współpraca na 
szczeblu globalnym.

Oceany świata są wspólnym dziedzictwem ludzkości, która odpowiada za ich ochronę. 

Logicznym następstwem tej sytuacji jest fakt, że do zarządzania rybołówstwem, szczególnie 
na pełnym morzu, niezbędny jest system globalnego zarządzania oceanami. Wyraźnie widać, 
że obecne podejście jest nieskuteczne. 

Należy przeprowadzić negocjacje w zakresie międzynarodowych porozumień, aby 
zagwarantować, że prawo do prowadzenia połowów uzależnione jest od spełnienia 
minimalnych kryteriów dotyczących przejrzystych struktur własności, działań i połowów, 
identyfikowalności produktu itp., a państwa, które nie wywiązują się ze spoczywających na 
nich obowiązków tracą prawo do prowadzenia połowów.  

Wiele z powyższych zaleceń będzie wymagać uruchomienia znacznych zasobów. Wiele 
krajów rozwijających się będzie miało trudności z pozyskaniem tych zasobów, dlatego też 
konieczne jest znalezienie środków na udzielenie im pomocy. Z taką sytuacją spotykamy się 
obecnie bardzo często. Pomoc taka nie powinna być jednak bezwarunkowa –
niewywiązywanie się państw otrzymujących pomoc ze spoczywających na nich obowiązków 
powinno mieć takie same konsekwencje jak w przypadku innych państw, na przykład zakaz 
wywozu.


