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KRÓTKIE UZASADNIENIE 

Komisja proponuje zakazanie używania włoka dennego lub jakiegokolwiek innego sprzętu, 
który ma styczność z dnem morskim, w wodach wokół Wysp Kanaryjskich, Madery i 
Azorów. Posłużyłoby to ochronie tych głębokowodnych środowisk, które tworzone są przez 
kruszywa koralowca głębokowodnego (Lophelia pertusa), otwory termiczne i kopce 
wapienne, ponieważ środowiska te znane są z tego, że zawierają wysoki stopie różnorodności 
biologicznej i są bardzo podatne na zniszczenie poprzez kontakt fizyczny z sprzętem 
połowowym.  
 
Nowe rozporządzenie Wspólnej Polityki Rybołówstwa1

 szczegółowo wymaga, by Wspólnota 
przyjęła określone kroki w celu zmniejszenia skutków rybołówstwa na środowisko. Projekt 
Komisji zasługuje dlatego na ciepłe przyjęcie przez Parlament, szybkie uchwalenie przez 
Radę i wdrożenie przez Państwa Członkowskie.   
 
Ochrona głębokowodnych koralowców i innych wrażliwych głębokomorskich środowisk 
stała się przedmiotem rosnącej troski wspólnoty naukowej na całym świecie.  W raporcie 
sporządzonym dla Komisji Helsińskiej, Komisji OSPAR i Dyrekcji Generalnej ds. 
Rybołówstwa Komisji Europejskiej, Międzynarodowa Rada Badań Morza zawiadamiała, że 
„jedyną sprawdzoną metodą zapobieżenia szkodom wywoływanym w głębokowodnych rafach 
biogenicznych przez skutki rybołówstwa, jest zamknięcie określonych obszarów dla 
holowanego sprzętu połowowego, który może oddziaływać na dno morskie.”2  Działając wedle 
porad ICES, Wspólnota Europejska i stosowne Państwa Członkowskie, wraz z innymi 
stronami Konwencji z Oslo i Paryża o ochronie środowiska morskiego w północno-
wschodnim Atlantyku, zobowiązały się do „podjęcia natychmiastowych kroków w celu 
ochrony raf koralowych przed dalszymi zniszczeniami spowodowanymi używaniem na rafach 
aktywnego sprzętu połowowego. Dodatkowo, powinniśmy zapewnić podjęcie do 2005 r. 
kroków mających na celu określenie dodatkowych zagrożeń dla raf zimnowodnych oraz 
podjęcie odpowiednich kroków służących ochronie raf przed tymi zagrożeniami.”3  Przyjęcie 
tej propozycji w projekcie Komisji posłużyłoby wdrożeniu zobowiązań OSPAR, a także 
stosownego prawodawstwa Wspólnoty, takiego jak dyrektywa w sprawie siedlisk i gatunków.  
 
Jeżeli chodzi o zagrożenie głębokomorskiej różnorodności biologicznej w związku z 
połowami na pełnym morzu za pomocą włoka dennego, Komisja Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwróciła uwagę na wezwanie 
Zgromadzenia Ogólnego NZ w 2003 r. do „szybkiego zbadania, jak skuteczniej zająć się na 
podstawie naukowej, włączając w to stosowanie środków zapobiegawczych, zagrożeniami i 
ryzykami dla wrażliwych i zagrożonych ekosystemów morskich i różnorodności biologicznej w 
obszarach poza jurysdykcją krajową.”4 Dodatkowo Komisja wzięła pod uwagę, że 7. 
Konferencja Stron Konwencji o Różnorodności Biologicznej, która miała miejsce w lutym 

                                                 
1  Rozporządzenie (WE) 2371/2002  
2 Raport Komitetu Doradczego ICES w sprawie Ekosystemów. Wspólny Raport Badawczy ICES nr 254. 
Międzynarodowa Rada Badań Morza, grudzień 2002, str. 28. 
3 Oświadczenie z Bremy, przyjęte na Spotkaniu Ministerialnym w sprawie Konwencji OSPAR o ochronie 
środowiska morskiego w północno-wschodnim Atlantyku, czerwiec 2003 r., ust.12. 
4 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w sprawie Oceanów i Prawa Morskiego. 
A/RES/58/240. Ust. 51 i 52, 12 grudnia 2003 r.  
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2004 r., wezwała Zgromadzenie Ogólne NZ i poszczególne państwa do podjęcia pilnych 
krótko, i długoterminowych kroków w celu ochrony głębokomorskiej różnorodności 
biologicznej na  pełnym morzu przed niszczącymi działaniami.1   
 
Komisja jest zdania, że stanowiskiem Unii Europejskiej powinno być udzielenie wsparcia dla 
działań Zgromadzenia Ogólnego NZ, zgodnych z projektem Komisji mającym na celu 
ochronę tych siedlisk w obrębie wód Wspólnoty.  Moratorium na połowy za pomocą włoka 
dennego w obszarach pełnomorskich, uzasadnione jest przynajmniej do czasu, gdy będą 
gotowe do wdrożenia prawnie wiążące rygory, mające na celu ochronę głębokomorskiej 
różnorodności biologicznej przed pełnomorskimi włokami dennymi oraz zachowanie i 
gospodarowanie łowiskami dennymi zgodnie z Konwencją NZ o Prawie Morskim, 
„Porozumieniem o zasobach rybnych” NZ z 1995 r., Konwencją o Różnorodności 
Biologicznej i innymi stosownymi instrumentami.    
 
Jest to całkowicie zgodne z obowiązkami podjętymi przez Wspólnotę Europejską i Państwa 
Członkowskie, jako strony „Porozumienia o zasobach rybnych” NZ, w szczególności z 
obowiązkiem obszernego stosowania zapobiegawczego podejścia do  różnorodności 
biologicznej w środowisku morskim i jej ochrony, zawartego w art. 5 i 6 „Porozumienia o 
zasobach rybnych” NZ z 1995 r.   
 
Jedyną propozycją jaką mógłby przedstawić sprawozdawca w celu ulepszenia godnego 
pochwały projektu Komisji, mogłoby być żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań, w 
celu określenia, czy inne obszary wodne UE potrzebują podobnej ochrony; szereg poprawek 
służących temu celowi zostało już przedłożonych. 
 

 

POPRAWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rybołówstwa, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek: 

Tekst proponowany przez Komisję2 

 

Poprawki Parlamentu 

Poprawka 1 
PODPUNKT UZASADNIENIA 3 A (nowy) 

 (3a) Ochrona tych obszarów przed 
niekorzystnymi skutkami rybołówstwa jest 

                                                 
1 Decyzja VII/5 Siódmej Konferencji Stron do Konwencji o Różnorodności Biologicznej i Różnorodności 
Biologicznej Mórz i Wybrzeży, ust. 57-62, luty 2004 r.   
2 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym. 
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całkowicie zgodna z wymogami art. 5 i 6 
„Porozumienia o zasobach rybnych” NZ z 
1995 r., w szczególności z postanowieniami 
wymagającymi stosowania 
zapobiegawczego podejścia do kwestii 
różnorodności biologicznej w środowisku 
morskim oraz  jej ochrony. 

 
Poprawka 2 

ARTYKUŁ 1       Art. 30 ust.5 (nowy), 
(Rozporządzenie (WE) nr 850/98) 

 W art. 30 rozporządzenia (WE) nr 850/98 
dodano następujący ust. 5: 
„5. Do dnia 31 grudnia 2005 r. Komisja ma 
przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie raport oceniający stan ochrony 
obszarów wymienionych w ust. 4, a także 
innych obszarów o podobnie wrażliwym 
środowisku głębokowodnym w wodach UE. 
Na podstawie tego raportu, Rada podejmie 
decyzję w sprawie niezbędnych uzupełnień 
listy w ust. 4.” 
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