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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0100/2009, którą złożyła Nadine Hopp (Niemcy), w sprawie 
eksportowania do UE ryb nielegalnie złowionych przez chińskie statki 
na wodach Ghany

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję odnosi się do reportażu telewizyjnego dotyczącego nieprzestrzegania 
zasad zrównoważonej polityki połowowej, minimalnej wagi i ochrony gatunków po stronie 
chińskich jednostek łowiących na wodach Ghany, zaznaczając, że chwytane w ten sposób 
tuńczyki i sole są następnie legalnie sprzedawane w Europie. Informuje ona, że chodzi 
o ilości rzędu 400 ton rocznie i podkreśla, że Ghana nie jest w stanie we właściwy sposób 
patrolować swoich wód. Składająca petycję uważa, że UE powinna podjąć środki, 
aby zapobiegać nielegalnym połowom, i przekonuje, że to w interesie Europy leży 
promowanie zrównoważonego rybołówstwa i przywóz wyłącznie legalnych towarów. Oprócz 
dochodzenia domaga się ona podjęcia szeregu środków, w tym kontrolowania i informowania 
o sytuacji, wobec której stoi rząd Ghany, oraz uwzględnienia tej kwestii w rozmowach 
dwustronnych z Chinami, tak aby położyć kres obecnym praktykom rybackim i ograniczyć 
przywóz do UE ryb pochodzących z takich połowów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 maja 2009 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 13 stycznia 2011 r.

Komisja uważa zwalczanie nielegalnych połowów za jeden ze swoich priorytetów. Aby 
osiągnąć ten cel wprowadzono w dniu 1 stycznia 2010 r. rozporządzenie Rady (WE) nr 
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1005/2008 z dnia 29 września 2008 r.1 ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania 
nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i 
eliminowania (rozporządzenie w sprawie połowów NNN) Instrument ten ma zastosowanie 
wobec wszystkich produktów rybołówstwa morskiego, jeżeli występuje związek z Unią 
Europejską, w ramach wymiany handlowej lub połowów dokonywanych przez obywateli UE.

Komisja pragnie poczynić następujące uwagi dotyczące kwestii poruszonych przez składającą 
petycję:

i. W art. 2 ust. 2 lit. a) rozporządzenia NNN „nielegalne połowy” definiuje się jako 
działalność prowadzoną na wodach znajdujących się pod jurysdykcją danego państwa 
przez krajowe lub zagraniczne statki rybackie bez pozwolenia tego państwa lub 
z naruszeniem jego przepisów ustawowych i wykonawczych. W art. 3 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia NNN definiuje się między innymi statki rybackie prowadzące połowy 
NNN jako te, które prowadzą połowy bez ważnego upoważnienia lub pozwolenia 
wydanego przez państwo bandery.

ii. Art. 12 rozporządzenia NNN stanowi, że w UE zabrania się handlu produktami 
rybołówstwa pozyskanymi w drodze połowów NNN. W celu zapewnienia 
skuteczności tego zakazu produkty rybołówstwa można przywozić do UE wyłącznie 
w przypadku, gdy towarzyszy im świadectwo połowowe. Przy pomocy tego 
instrumentu właściwe władze państwa bandery statków rybackich zaświadczają, że 
połowy te były prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi 
i wykonawczymi oraz międzynarodowymi środkami ochrony i zarządzania.

Komisja zbada dalej tę kwestię, tak aby uzyskać rzeczowe informacje oraz zainicjować 
i koordynować dochodzenia na szczeblu UE:

a. W oparciu o system wzajemnej pomocy wprowadzony na mocy rozporządzenia (WE) 
nr 1010/2009 Komisja może zlecić państwom członkowskim przeprowadzenie 
dochodzenia w sprawie przepływów handlowych i działań odnośnych statków. Na tej 
podstawie państwa członkowskie mogą zwrócić się do państwa bandery o przekazanie 
wszelkich istotnych wyjaśnień dotyczących warunków, na których jego statki 
prowadzą działania w wyłącznej strefie ekonomicznej Ghany.

b. Następnie państwa członkowskie muszą przekazać Komisji sprawozdania na temat 
wyników dochodzenia.

c. Wreszcie jeżeli zostanie stwierdzone, że niektóre statki prowadzą połowy NNN, mogą 
one zostać umieszczone w unijnym wykazie statków NNN. Statki rybackie, które 
figurują w unijnym wykazie statków NNN, nie mogą prowadzić handlu produktami 
rybołówstwa w UE.

Wnioski
Jeżeli składająca petycję posiada dalsze, szczegółowe informacje wskazujące na naruszanie 
prawodawstwa UE, Komisja będzie w stanie zapewnić skuteczniejsze działania następcze 
w związku z omawianą petycją.

Jak miało to już miejsce w przypadku innych krajów, co do których zgłoszono podejrzenie, 
iż są obiektem nielegalnej działalności połowowej prowadzonej przez zagraniczne statki, 
                                               
1 Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1.
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Komisja rozpatrzy możliwość zwrócenia się do Ghany o przekazanie wszelkich 
wiarygodnych informacji, które można by wykorzystać do prowadzenia dochodzeń oraz 
dalszych działań opisanych wyżej.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

W uzupełnieniu swojego pierwszego powiadomienia Komisja pragnie przekazać 
zaktualizowane informacje na temat rzeczywistego wdrożenia rozporządzenia NNN.

Rozporządzenie NNN ma na celu zapobieganie eksportowaniu do UE produktów 
pochodzących z nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów, pozbawiając 
tym samym nielegalnych operatorów wszelkich zysków. Będzie to możliwe dzięki 
zacieśnieniu współpracy między państwami bandery, państwami nadbrzeżnymi, państwami 
eksportującymi i importującymi przy zapewnieniu identyfikowalności wszystkich ryb 
przywożonych do UE.System identyfikacji wymaga, aby wszystkie produkty rybołówstwa 
przywożone do UE posiadały świadectwo połowowe poświadczone przez właściwy organ 
państwowy danego państwa, pod którego banderą pływa statek prowadzący połowów. Przy 
pomocy tego instrumentu właściwe organy państwa bandery zaświadczają, że połowy te były 
prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi, 
przestrzegając międzynarodowych środków ochrony i zarządzania. Zakaz wywozu do UE 
będzie dotyczył produktów rybołówstwa nieposiadających świadectwa połowowego. 
Właściwe organy państw członkowskich UE są odpowiedzialne za kontrolowanie exportu 
połowów UE i importu produktów rybołówstwa.

Aby zapewnić, że produkty rybołówstwa pochodzące z nielegalnych połowów nie będą 
wywożone do UE, Komisja i państwa członkowskie rozszerzyły zakres instrumentów 
przewidzianych w rozporządzeniu NNN o system wzajemnej pomocy, wymianę informacji, 
zarządzanie ryzykiem i współpracę między państwami członkowskimi oraz weryfikację 
certyfikatów połowowych wydanych przez państwa bandery.

Obecnie 90 państw bandery wydało odpowiednie zawiadomienia swoim organom i tym 
samym otrzymało zezwolenia na eksport produktów rybołówstwa do UE zgodnie z 
rozporządzeniem NNN. Pozostałych 15 państw bandery nie odczuwa konieczności takiego 
zawiadamiania, jako że nie prowadzą one handlu z UE lub nie posiadają statków 
pełnomorskich.

Rozporządzenie NNN umożliwia także sporządzenie czarnej listy statków rybackich, w tym 
statków UE, wobec których, mimo prowadzenia przez nie nielegalnych działań, państwa 
bandery nie stosują żadnych kar.

W ciągu ostatnich dwóch lat Komisja otrzymała pokaźną ilość konkretnych informacji, w 
szczególności od organizacji społeczeństwa obywatelskiego, na temat działalności związanej 
z nielegalnymi połowami na wodach całego świata. Doprowadziło to do sytuacji, w której 
Komisja wspólnie z państwami bandery i państwami nadbrzeżnymi wszczęła szereg 
dochodzeń dotyczących statków rybackich krajów trzecich i krajów UE. Dotychczas w 
niektórych przypadkach zaowocowało to podjęciem przez państwa nadbrzeżne i państwa 
bandery stosownych działań, takich jak odbieranie licencji czy nakładanie ciężkich kar 
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pieniężnych, względem statków rybackich prowadzących połowy na wodach należących do 
tych państw.

Ponadto rozporządzenie NNN zezwala na sporządzenie listy państw, które nie wypełniają 
należycie swoich obowiązków jako państwa bandery, państwa portowe, państwa nadbrzeżne 
czy państwa rynku i państw, które odmawiają wszelkiej współpracy na rzecz walki z 
połowami NNN, co oznacza dla nich wprowadzenie zakazu prowadzenia dalszego handlu 
rybnego z UE.

Należy zauważyć, że Komisja odwiedza szereg krajów trzecich w celu stwierdzenia, czy 
nadal mają tam miejsce połowy NNN. Komisja prowadzi współpracę administracyjną z tymi 
krajami trzecimi w zakresie zarządzania rybołówstwem. Ponadto od 2010 r. kraje rozwijające 
się są objęte przez Komisję programem udzielania pomocy technicznej. Zewnętrzni 
konsultanci pomagają tymże krajom zrozumieć zasady działania UE w ramach 
rozporządzenia NNN oraz wspomagają je w ocenie ich własnych systemów.

Z politycznego punktu widzenia w 2011 r. poświęcono więcej uwagi wdrażaniu 
rozporządzenia NNN, w szczególności na posiedzeniu dyrektorów dyrekcji generalnych UE 
ds. rybołówstwa w lipcu 2011 r., na którym prowadzono rozmowy na temat sposobów 
bardziej wydajnego i efektywnego zwalczania  nielegalnego, niepodlegającego 
sprawozdawczości i nieuregulowanego połowu ryb. Parlament Europejski przyjął także 
sprawozdanie Isabelli Lövin zatytułowane „Zwalczanie nielegalnego rybołówstwa na świecie 
- rola UE” popierając tym samym ideę pełnego wdrożenia rozporządzenia UE w sprawie 
połowów NNN.

Poza UE ważnym wydarzeniem w tym względzie było podpisanie we wrześniu 2011 r. 
wspólnej deklaracji pomiędzy USA a Komisją dotyczącej wzmożonej współpracy na rzecz 
walki z połowami NNN. Zdaniem Komisji jest to ważny sygnał skierowany do nielegalnych 
operatorów, którym będzie coraz trudniej czerpać korzyści z działalności kryminalnej dzięki 
lepszej współpracy międzynarodowej .

Na arenie międzynarodowej Komisja pozostaje w dalszym kontakcie w partnerami 
handlowymi UE za sprawą spotkań dwustronnych i wielostronnych, a UE nadal zachęca do 
podejmowania środków w ramach RFMO (regionalna organizacja ds. rybołówstwa) 
przewidzianych w celu zwalczania połowów NNN, w tym systemów dokumentacji połowów.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm

Informacje przekazane w związku z konkretną sprawą poruszoną w omawianej petycji 
odnosiły się do działań, które miały miejsce jeszcze przed wejściem w życie rozporządzenia 
NNN. Wyjaśniono, że rozporządzenie to ma zastosowanie tylko względem nielegalnych 
działań mających miejsce po 1 stycznia 2010 r. Zatem Komisja nie jest uprawniona do 
prowadzenia dochodzenia w sprawie domniemanych działań związanych z nielegalnymi 
połowami lub do podjęcia stosownych czynności względem działań związanych z 
nielegalnymi połowami, które miały miejsce przed 1 stycznia 2010 r.

Mając powyższe na uwadze Komisja ściśle współpracuje z władzami wielu państw Afryki 
Zachodniej, jak również z organizacjami pozarządowymi działającymi w tym rejonie. Z 
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uwagi na wspomniane bliskie stosunki służby Komisji angażują się – w oparciu o konkretne 
dowody – w procedury podejmowane wobec państw bandery statków rybackich podejrzanych 
o prowadzenie działalności NNN. Ramy prawne dla procedur w odniesieniu do 
domniemanego zjawiska połowów NNN stanowią art. 25-30 rozporządzenia NNN.


