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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie metod połowu bardziej przyjaznych dla środowiska
(2004/2199(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając reformę Wspólnej Polityki Rybołówstwa,

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie 
promowania metod połowów bardziej przyjaznych dla środowiska: znaczenie 
technicznych środków ochrony (COM(2004)0438),

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0019/2006),

A. mając na uwadze, że istotne jest promowanie metod połowów respektujących 
środowisko,

B. mając na uwadze, że trwałość zasobów rybnych jest kluczowa dla zagwarantowania 
przetrwania działalności połowowej i rentowności sektora rybołówstwa w dłuższej 
perspektywie,

C. mając na uwadze, że rybacy i organizacje, które ich reprezentują, powinny być 
zaangażowane w ustalanie działań mających na celu ochronę środowiska morskiego i 
odnowę uszczuplonych zasobów,

D. mając na uwadze, że należy wprowadzić odpowiednie działania społeczno-gospodarcze 
w celu zrekompensowania rybakom kosztów zmniejszenia działalności w związku z 
planami odnowy uszczuplonych zasobów,

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie promowania metod połowów 
bardziej przyjaznych dla środowiska;

2. przypomina Komisji, że powinna ona spojrzeć na problem z szerszej perspektywy 
planując działania mające na celu ochronę środowiska morskiego i odnowę 
uszczuplonych zasobów, rozważając i analizując – w celu uzupełnienia aktualnych 
metod zarządzania – zwłaszcza inne czynniki mające znaczny wpływ na środowisko 
morskie i stan zasobów, takie jak zanieczyszczenie brzegów i wód przybrzeżnych, 
ścieki przemysłowe i rolnicze, głębinowa działalność wydobywcza i transport morski;

3. podkreśla, że wszystkie środki techniczne podejmowane dla ochrony środowiska 
morskiego i odnowy uszczuplonych zasobów rybnych powinny opierać się na 
badaniach naukowych z zakresu rybołówstwa;

4. uważa, że stanowi to ważny krok w dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego z punktu 
widzenia ekologii zarządzania sektorem rybołówstwa, w celu zmniejszenia wpływu 
rybołówstwa na środowisko morskie, przyznając jednocześnie, że pewien wpływ, w 
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granicach rozsądku, wywierany przez rybołówstwo jest nieunikniony; przypomina 
również, że zarówno zanieczyszczenie, jak i przełowienie oraz niezrównoważone 
metody połowów mają istotny wpływ na zasoby rybne, co ilustruje na przykład fakt, iż 
badania naukowe wykazały, że niektóre zanieczyszczenia powodują poważne szkody na 
różnych etapach łańcucha pokarmowego, o szczególnie poważnych konsekwencjach dla 
gatunków posiadających walory handlowe, które powinny być chronione;

5. uważa, że choć zagadnienia ekologiczne stanowią przedmiot szczególnej troski, 
przyszła polityka zarządzania sektorem rybołówstwa nie może być wykorzystywana ze 
szkodą dla żywotnej z gospodarczego i społecznego punktu widzenia działalności w 
dziedzinie rybołówstwa; 

6. zaznacza, że kluczowe jest osiągnięcie równowagi pomiędzy wymogami społeczno-
gospodarczymi a równowagą ekologiczną, podkreślając jednocześnie, że istnieje 
konieczność uruchomienia mechanizmów subwencyjnych lub kompensacyjnych dla 
rybaków dotkniętych negatywnymi skutkami stosowania metod połowów przyjaznych 
dla środowiska, szczególnie zaś dla rybaków prowadzących działalność na mniej 
rozwiniętych obszarach; 

7. wzywa do przyjęcia środków technicznych służących poprawie wybiórczości i 
umożliwiających w ten sposób połów ryb o odpowiedniej wielkości, w celu utrzymania 
wysokiej wydajności;

8. zaznacza, że zadowalający poziom rozmnażania się zasobów rybnych może zostać 
osiągnięty jedynie poprzez zapewnienie rybom odbywania tarła i rozwoju w 
specyficznym minimalnym okresie;

9. podkreśla, że należy ograniczyć jakikolwiek znaczący negatywny wpływ rybołówstwa 
na różnorodność biologiczną środowiska morskiego poprzez stworzenie rezerwatów 
morskich, czasowe wyłączenie danych obszarów z połowów i inne odpowiednie, 
zrównoważone środki zarządzania, które powinny być skrupulatnie wdrażane 
przynajmniej do momentu aż siedliska morskie powrócą do stanu bezpieczeństwa 
biologicznego;

10. jest szczególnie zaniepokojony problemem „ghost fishing” (połowy niezamierzone) i 
nalega, aby Komisja podjęła wszelkie niezbędne długo- i krótkoterminowe działania 
mające na celu zwalczanie tego zjawiska, w tym dokładnie kontrolowała skuteczność 
przepisów wprowadzanych na szczeblu UE;

11. podkreśla konieczność zmniejszenia odrzutów, które mają szkodliwe biologiczne 
następstwa, jak również negatywny wpływ na gospodarkę, poprzez przyjęcie 
właściwych środków technicznych opartych na rzetelnych badaniach naukowych, takich 
jak wprowadzenie okresów ochronnych, obszarów, na których odławianie jest 
zabronione oraz przepisów dotyczących wielkości oczek sieci połowowych, biorąc pod 
uwagę specyficzne cechy każdego obszaru morskiego, na którym wdrażane są 
techniczne środki ochrony;

12. zachęca Komisję do przedstawienia w jak najbliższym czasie propozycji projektów 
pilotażowych, których celem będzie zmniejszenie odrzutów;
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13. sugeruje zwłaszcza, aby wprowadzając opcję zakazania odrzutów rozważono 
połączenie ich z odpowiednimi zachętami dla rybaków;

14. nalega, aby Komisja aktywnie działała na rzecz przyjęcia międzynarodowego planu 
działania FAO na rzecz redukcji przyłowów;

15. wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na rozwój rybołówstwa przyjaznego 
dla środowiska, jako części ogólnego pakietu środków zarządzania;

16. wzywa Komisję do unikania wyznaczania celów, które mogłyby stać się przedmiotem 
konfliktu oraz wprowadzania zbędnych przepisów, a także do skorzystania z 
możliwości uproszczenia całego systemu regulacji;

17. wzywa Komisję do rozważenia zastosowania technicznych przyjaznych dla środowiska 
metod połowów jako działania uzupełniającego dla zmniejszenia istniejących nakładów 
połowowych związanego z planami odtworzenia zasobów;

18. uważa, że w związku z powyższym absolutnie konieczne jest rozwinięcie i wdrażanie 
technologii satelitarnej, niezbędnej do wykrywania obecności statków rybackich nie 
posiadających zezwolenia na obszarach zamkniętych oraz w chronionych obszarach 
morskich, w celu zagwarantowania rzeczywistej ochrony ryb, ich najważniejszych 
siedlisk i różnorodności biologicznej;

19. wskazuje na konieczność wspierania działań podjętych w ramach zreformowanej 
Wspólnej Polityki Rybołówstwa w dążeniu do realizacji celów wyznaczonych w 
komunikacie Komisji, a w szczególności:

a) przyjęcie zdecentralizowanego podejścia, w którym uwzględnione zostaną 
charakterystyczne cechy poszczególnych gatunków ryb;

b) opracowanie, we współpracy z Regionalnymi Komitetami Doradczymi (RAC), 
procesu podejmowania decyzji w odniesieniu do zastosowania środków 
technicznych, w ramach których mogą być rozwijane, wdrażane i monitorowane 
szczegółowe wymogi i odpowiednie środki na poziomie lokalnym;

c) zwiększenie wsparcia technicznego i finansowego w ramach pomocy publicznej dla 
Regionalnych Komitetów Doradczych, aby umożliwić im odpowiedni wkład w 
osiągnięcie tego celu;

d) wspólny na poziomie Wspólnoty rozwój badań naukowych i technicznych;

e) włączenie przyjaznych dla środowiska zasad połowów do długoterminowego 
zarządzania;

20. podkreśla wagę komunikatu Komisji, który powinien mieć większe znaczenie w 
zarządzaniu obszarami morskimi, w celu stworzenia trwałych, zadowalających 
warunków życia w przyszłości zarówno dla osób pracujących w sektorze rybołówstwa, 
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jak i dla środowiska morskiego; 

21. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
oraz Komisji.
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UZASADNIENIE (w języku angielskim)

The Communication aims to promote the use of environmentally-friendly fishing methods in 
order to achieve one of the main objectives of the Common fisheries policy: an exploitation of 
living marine resources that provides sustainable economic, environmental and social 
conditions.

Communication objectives

The Commission Communication aims to achieve:

a) reduction of fishing pressure. 

Fish stocks are in a poor state. The rising share of naturally regenerating marine fish caught 
results in the progressive decline of adult spawning stocks. Some species are on the brink of 
collapse, and, for other stocks, this pressure is likely to be unsustainable in the long term. The 
reformed CFP considers the development of multi- annual management plans as a sound 
approach to ensure that fishing effort is in line with sustainable fish resources. 

b) optimisation of catch of target species and minimisation of unwanted catch.

Too low selectivity of fishing causes large catches of juvenile fish which are thrown 
overboard dead as unwanted by-catch. Approximately 23% of the annual catches in tonnes is 
discarded each year.

A number of technical measures can contribute to reduce discards including the use of:

- square-mashed panels or other devices to allow non-target species to escape; 
establishment of protected zones and closed seasons to facilitate the reproduction of fish 
stocks

The Commission in 2002 faced this challenge by launching an action plan to reduce discards 
of fish, which has been the basis of the Council's request to start pilot projects which have to 
include several measures such as trials of fishing gear, voluntary departure from fishing 
grounds, real time closures, discard bans, by-catch quotas, quota flexibility and better use of 
low value fish, including both those cases which can be faced in a mid-term period and others 
which need a long term approach. 

The fishing industry will play an important role as regards preparation and monitoring the 
pilot project including through the Regional Advisory Councils (RACs).

c) reduction of the fishing impact on the habitat.

Some habitats such as cold-water coral reefs or stone reefs, highly productive and rich in very 
diverse flora and fauna, are particularly sensitive to the activity of fishing gears which can 
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alter their physical structure. Sensitive habitat needs a particular protection. In conformity 
with this objective the Commission adopted a Regulation to protect deep-water coral reefs off 
North-West Scotland.

The Commission also intends to carry on adopting similar measures in other well-identified 
cases. In order to be credible and acceptable, these initiatives must be based on 
comprehensive scientific research at all times.

d) balance between environmental and economic sustainability. 

Obviously the adoption of environmentally-friendly measures has an economic impact which 
should be evaluated both in terms of short-term losses and in terms of long-terms benefits.

Effect of the reformed CFP

The reformed CFP, integrating the principles of ecological sustainability, promotes a more 
environmentally-friendly fishing through a number of actions which includes:

1) a more decentralised approach which takes account of the specificity of particular 
fishes. 

It is necessary to distinguish between measures which are applicable to the whole area of 
distribution of the stocks concerned by effort limitations and other measures which have 
to take into account the different features of the fish because several technical measures 
can be useful for one species but counterproductive for another.

2) a greater involvement of the fishing sector in formulating and implementing 
technical measures. 

The regulatory process needs a direct participation of the fishing industry to clear up the 
meaning of the existing rules and to devise new ones. This process will be put into action 
through the Regional Advisory Councils (RAC's) which will represent a forum of 
discussion and an instrument to intensify the involvement of the fishing industry in the 
development of environmentally-friendly fishing measures on a regional basis. The 
Commission will draw up a proposal regarding a procedure which promotes the 
strengthening of the RAC's role in developing environmentally-friendly fishing: the 
measures endorsed on the basis of consensus within the RAC's may be implemented by 
the Commission.

3) development of scientific and technical research shared at Community level. 

Over the past 10 years EU has implemented several research projects based on 
cooperation with the national administrations, marine research institutes and fishing 
industry. In that context, the 7th Framework Programme for Community Research is 
operating to produce a detailed analysis regarding the impact of different fishing gears 
and the consequences of the discards on marine environment as well as the opportunity to 
create Marine protected areas.
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In addition, the Community will have to promote trans-national cooperation in 
identifying technical measures aiming to improve environmentally-friendly fishing 
methods, and increasing financial support to test new fishing methods.

4) integration of environmentally friendly fishing rules in long-term management 
plans. 

They have to be considered as part of a wide management system instead of developing 
them within the context of an isolated ad hoc approach.

5) incentives for the fishermen to promote the implementation of environmentally 
friendly fishing measures. 

It would be highly desirable and useful to offer fishermen an alternative to discarding 
illegally part of their catch because of the present regulation which prohibits landing the 
under-sized fish or the fish taken in excess of quotas. More financial support will have to 
be offered to fishermen to stand the short-term losses which follow the implementation of 
environmentally-friendly fishing methods.

General Considerations

The international Community should aim at building a sustainable future for the marine 
environment assuming a more active role in sea governance. It is indispensable to introduce a 
wide range of measures to reduce to acceptable and reasonable levels the impact of fisheries 
activities and to reach, at last, a balance between economic and social exigencies and 
environmental requirements.

In this context the European Union should achieve formal political support for 
environmentally friendly fishing initiatives bringing forward a plan to give effect to the 
introduction of new methods in the near future to reduce the impact of fishing on the marine 
environment which is affected, in some cases, by over-exploitation and waste of resources. 
These new orientations are integrated within the Commission proposal for the creation of the 
European Fisheries Fund, and in several different actions such as the present Communication.

Pressure on fish stocks
Environmental organisations and fishing industry organisations are in agreement in 
recognising two immediate solutions to avoid over fishing: 

1) to capture fish at the right sizes so that the overall productivity of the fishery be kept 
high;

2) to maximize reproduction by allowing the required number of mature fish to spawn in 
order to maintain stocks at a healthy level;

Improving selectivity alone is no longer a viable solution if it is not accompanied by a 
reduction of fishing capacity that would allow the population to rebuild and enough fish of the 
newly targeted size are available to the fleets.



PE 353.314v02-00 10/13 RR\600435PL.doc

PL

Fishing and the habitat

Environmentally-friendly fishing methods can reduce the impact of fishing on the habitat. In 
particular, bottom trawl fisheries in particular defined areas can generate detrimental effects 
endangering the biodiversity of some vulnerable Deep-Sea Ecosystem. Coldwater Coral 
encrusted Seamounts support a rich flora and fauna extremely susceptible to "not responsible" 
fisheries activities. 
The wide debate focused on the necessity to protect these areas involves the European Union 
directly because of the engagement of several member States to bottom trawl fishing.

The establishment of marine reserves to protect marine species and their habitats, could be 
key to reducing the impact of fishing on habitats and reversing global fisheries decline. 
Marine reserves can benefit adjacent fisheries from both the 'spill over' of adult and juvenile 
fish beyond the reserve boundaries and through the export of eggs and larvae. Inside the 
reserves, populations may increase in size and individuals live longer, grow larger and 
develop increased reproductive potential. 

However, it must be underlined that the efficacy of marine reserves is not conclusively and  
scientifically established in all cases, and a range of measures including seasonal closures, 
gear type limitations and other measures must be included in all policy approaches towards 
maintaining marine habitats.

Furthermore it must be noted that a certain level of interaction between fishing activity and 
marine habitats is inevitable and that consequently there must be an appropriate balance 
between the need to maintain and restore marine habitats and the sustainable harvesting of 
renewable fishery resources.

Discards

According to a FAO study entitled "Options for utilisation of bycatch and discards from 
marine capture fisheries", the practice of discarding can be classified: by-catch discards (fish 
incidentally caught while targeting other species); fish discarded to respect the legal 
requirements; pre-market selection as regard quality.

It is generally recognised that the discarding of fish at the sea may have negative biological 
effects as well as economic impacts because in some cases discard mortality is associated 
with a fishery which discards fish of economic importance to another fishery; discard induced 
mortalities affecting immature individuals or non-legal sexes of the target species, capture of 
little, or any, commercial value with a loss associated with catching of unwanted catch.

Several measures should be adopted:

- effort reduction through area and time closures and other traditional control and 
command tools, but supplemented by economic and fiscal incentives, spatial planning, 
and voluntary agreements where appropriate;

- technical fixes, including: 
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 pingers (small sound-emitting and dolphin-deterring devices that are attached to 
fishing nets) and escape hatches (consisting of a widely spaced metal grid, which force 
the cetacean up and out of the net). 

 Increase in hook size
 greater depth of casting fish gear
 use of particular hooks (as J hooks) to reduce accidental catches of some species, as 

turtles;
 closed seasons or prohibited zones
 use of observers

- mesh size regulations to reduce catches of undersized fish.

TACs cannot control fishing mortality because they control landings but not catches and 
disregard discards. 

Without direct controls on fishing mortality, fish can be caught in excess of quota and 
discarded or landed illegally. They also make the scientific assessment of fishing mortality far 
more difficult to quantify. 

Urgent consideration should be given to re-assessment of current management rules and tools 
regarding establishment of TACs and the greater use of Effort Controls to reduce discards and 
provide more effective and realistic means of reducing discards and managing stocks.

Existing regulations which allow the carriage on board vessels of static gear of mesh sizes 
smaller than legal size in certain fishing management areas but legal for use in adjacent areas 
should be revised; as such regulations make the effective control of such fisheries far more 
difficult legally.

Additionally it is useful to develop the satellite technology for detection of presence of 
unauthorised fishing vessels in protected zones. As regard the last point the Commission 
proposal concerning "data on fishing activities and means of remote detection" is currently 
being studied by the European Parliament (Rapporteur: Casaca).  

Conclusions

The Rapporteur welcomes the Commission Communication as a step in the right direction, 
namely playing a stronger role in promoting the ecologically sustainable management of 
fisheries. 
He would like to stress the following aspects:

a) making any economic activity environmentally friendly is, of course, in the interest of 
fishermen because it would guarantee healthy fish stocks to them. It is therefore 
indispensable that the fishing industry is centrally involved, and becomes 
knowledgeable about the benefits related to the implementation of these measures.

 
b) whilst recognising the need to adopt measures to preserve the environment, it is 

necessary to take into account the socio-economic consequences that these methods 
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inevitably produce in the short term. He suggests activating a mechanism of 
subsidisation or compensation in order to support fishermen negatively affected in the 
short and medium term by environmentally-friendly fishing.  

c) additionally it is fundamental to involve the stakeholders in the decision-making process 
that determines their livelihoods through the established RACs.

In the light of the elements mentioned, the rapporteur considers the contents of the 
Communication to be a relevant and important contribution towards building a positive 
long term future for both those whose livelihoods depend on fishing and the protection of 
the natural environment.



RR\600435PL.doc 13/13 PE 353.314v02-00

PL

PROCEDURA

Tytuł Metody połowu bardziej przyjazne dla środowiska
Numer procedury 2004/2199(INI)
Podstawa regulaminowa art. 45
Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia wydania zgody na 
posiedzeniu

PECH
18.11.2004

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania 
opinii 

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI
18.11.2004

Opinia niewydana
Data wydania decyzji

ENVI
30.11.2004

Ściślejsza współpraca
Data ogłoszenia na posiedzeniu

Projekt(y) rezolucji zawarty(e) w 
sprawozdaniu
Sprawozdawca(y)

Data powołania
Seán Ó Neachtain
22.9.2005

Poprzedni sprawozdawca(y)
Rozpatrzenie w komisji 24.11.2005 23.5.2005 0.0.0000
Data zatwierdzenia 31.1.2005
Wynik głosowania końcowego za:

przeciw:
wstrzymujących się:

27
0
0

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego 

James Hugh Allister, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles 
Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, 
Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga 
Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Ian 
Hudghton, Heinz Kindermann, Georg Jarzembowski, Rosa Miguélez 
Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Struan 
Stevenson, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego 

Duarte Freitas, Jan Mulder, Carl Schlyter, Czesław Adam Siekierski

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas 
głosowania końcowego 
Data złożenia - A[6] 1.2.2006 A6-0019/2006


