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Ochrona tuńczyka południowego: transpozycja 
środków zarządzania połowami 

Jako członek Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Południowego (CCSBT) Unia Europejska musi przeprowadzić 
transpozycję przepisów tej komisji, aby miały zastosowanie do statków pływających pod banderą państw  
członkowskich UE. Podczas pierwszej sesji plenarnej w lutym Parlament ma głosować nad wstępnym 
porozumieniem z Radą w sprawie transpozycji środków ochrony i zarządzania rybołówstwem przyjętych przez 
tę organizację międzyrządową. 

Kontekst 
Współpracę dotyczącą połowów na morzu pełnym prowadzi się za pośrednictwem regionalnych 
organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMOs). Organizacje te są powoływane przez państwa, które 
mają interes połowowy w tych obszarach. Komisja ds. Ochrony Tuńczyka Południowego (CCSBT) jest taką 
organizacją i odpowiada za ochronę i zrównoważone wykorzystywanie zasobów tuńczyka południowego 
na całym obszarze jego występowania (zob. mapa). Chociaż flota UE nie prowadzi połowów tych stad, statki 
UE poławiające inne gatunki tuńczyka i gatunki tuńczykopodobne w regionie zgłosiły ograniczone 
przyłowy tuńczyka południowego (brak przyłowów od 2012 r.).  

Wniosek Komisji Europejskiej 
28 lipca 2021 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący 
transpozycji środków CCSBT w drodze nowego 
rozporządzenia. Wniosek ogranicza się do tych środków 
CCSBT, które mają zastosowanie do UE (biorąc pod 
uwagę, że flota UE nie prowadzi połowów tych stad) i 
których nie obejmuje jeszcze obowiązujące 
prawodawstwo UE (np. rozporządzenie w sprawie 
kontroli 1224/2009 lub rozporządzenie 1005/2008 w 
sprawie nielegalnych, nieraportowanych i 
nieuregulowanych połowów). Wniosek obejmuje zakaz 
połowów tuńczyka południowego przez statki UE (z 
wyjątkiem przyłowów) i odnosi się do konkretnych 
aspektów, takich jak rejestracja statków UE w rejestrze statków CCSBT, wdrożenie systemu dokumentacji 
połowowej CCSBT, obowiązki sprawozdawcze oraz obowiązek informowania o przypadkach, w których 
prowadzone są dochodzenia. Komisja zwróciła się również o przekazanie uprawnień, aby przyspieszyć 
transpozycję przyszłych środków CCSBT, jeżeli będą odnosić się do niektórych aspektów technicznych. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
27 kwietnia 2022 r. Komisja Rybołówstwa (PECH) Parlamentu przyjęła sprawozdanie w sprawie wniosku 26 
głosami za, bez głosów przeciw i przy jednym głosie wstrzymującym się. Porozumienie osiągnięto podczas 
negocjacji trójstronnych 24 października 2022 r. W uzgodnionym tekście zapisano rozwiązanie stosowane 
przy innych dossier regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO), aby uniknąć odniesień 
do dokumentów zewnętrznych. W tym celu współprawodawcy włączyli do nowych załączników do 
rozporządzenia cztery dokumenty CCSBT, które może zmieniać Komisja w drodze delegowanych 
uprawnień. Dzięki innym zmianom zagwarantowano, że przechowywanie danych osobowych niezbędnych 
do egzekwowania rozporządzenia jest zgodne z przepisami UE o ochronie danych. Tekst ma zostać 
poddany pod głosowanie podczas pierwszego posiedzenia plenarnego w lutym. 

Mapa – obszar objęty konwencją CCSBT 
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https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/fisheries/international-agreements/regional-fisheries-management-organisations-rfmos_en
https://www.ccsbt.org/en
https://www.ccsbt.org/en/content/sbt-data
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0424
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32009R1224
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1005-20220915
https://www.europarl.europa.eu/committees/pl/pech/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0134_PL.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14451-2022-INIT/en/pdf
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/097a051a-bad3-11ec-b6f4-01aa75ed71a1
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Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2021/0242(COD); 
Komisja przedmiotowo właściwa: PECH; Sprawozdawczyni 
komisji opiniodawczej: Grace O'Sullivan (Verts/ALE, 
Irlandia).   
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