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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie zarządzania głębinowymi 
zasobami rybnymi (2007/2110(INI)) 

(2009/C 271 E/05) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu systemu 
zarządzania głębinowymi zasobami rybnymi (COM(2007)0030), 

— uwzględniając wniosek w sprawie rozporządzenia Rady dotyczącego ustanowienia wspólnotowych ram 
dla gromadzenia danych, zarządzania danymi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz 
wsparcia doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybackiej (COM(2007)0196), 

— uwzględniając art. 45 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Natural
nego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0103/2008), 

A. mając na uwadze, że Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) w swoich obu zaleceniach w sprawie 
morskich gatunków głębinowych, przyjętych w 2002 oraz 2004 r.; zwraca uwagę na fakt, że liczebność 
większości gatunków znajduje się poniżej granicy bezpieczeństwa biologicznego; mając na uwadze, że 
UE ograniczyła swoją działalność połowową w znacznie mniejszym stopniu niż Międzynarodowa Rada 
Badań Morza domagała się w swoich zaleceniach; mając ponadto na uwadze, że dokładniejsze podsta
wowe dane biologiczne mają istotne znaczenie dla ustalenia kwot gwarantujących zrównoważony 
charakter połowów, 

B. mając na uwadze, że działalność rybacka flot dalekomorskich prowadzących działalność na wodach 
krajów trzecich, na obszarach podlegających regulacjom danej regionalnej organizacji rybackiej lub na 
nieobjętych regulacjami obszarach na pełnym morzu, powinna być prowadzona w sposób racjonalny 
i odpowiedzialny, zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza, porozumieniem 
w sprawie stosowania przepisów tej Konwencji dotyczących ochrony i zarządzania międzystrefowymi 
stadami rybnymi oraz stadami rybnymi masowo migrującymi, a także zgodnie z Kodeksem Postępo
wania FAO dla odpowiedzialnego rybołówstwa, oraz zważywszy na to, że zarówno porozumienie ONZ 
o zasobach rybnych, jak i kodeks postępowania FAO wymagają stosowania zasady ostrożności, 

C. mając na uwadze, że na szczycie w Johannesburgu w 2002 r. UE zobowiązała się do zapewnienia 
zrównoważonego rybołówstwa na świecie oraz do utrzymania lub odnowy zasobów, zwłaszcza 
nadmiernie eksploatowanych stad, do poziomu maksymalnej zrównoważonej wydajności, w miarę 
możliwości przed 2015 r., 

D. mając na uwadze, że ochrona środowiska morskiego i prowadzenie zrównoważonego rybołówstwa 
może być skuteczne tylko przy konsensie i współpracy wszystkich zainteresowanych państw, 

E. mając na uwadze, że systematyczne gromadzenie wiarygodnych danych stanowi kamień węgielny oceny 
stad i doradztwa naukowego, w związku z czym ma ono zasadnicze znaczenie dla stosowania wspólnej 
polityki rybackiej (WPRyb); mając na uwadze, że Komisja uznała w swoim wyżej wymienionym komu
nikacie brak wystarczających danych, aby naukowo ocenić stan stad ryb głębinowych, a także rozbież
ności co do ich definicji, 

F. mając na uwadze sprawozdanie opublikowane w kwietniu 2007 r. przez Komitet Doradczy ds. Rybo 
łówstwa i Akwakultury (ACFA) dotyczące zmian kalendarza prezentacji sprawozdań naukowych 
i poprawy ich jakości,
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G. mając na uwadze konieczność podjęcia odpowiednich środków społeczno-gospodarczych, aby zrekom
pensować rybakom koszty ograniczenia działalności związane z planami odnowy zasobów niektórych 
stad, 

H. mając na uwadze rezolucję z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie Strategii tematycznej na rzecz 
ochrony i zachowania środowiska morskiego ( 1 ), w której opowiedziano się za szeregiem środków 
mających na celu promowanie zrównoważonego wykorzystania mórz oraz zachowania ekosystemów 
morskich, 

1. wyraża zadowolenie z prób realizowania przez flotę wspólnotową zrównoważonej polityki rybołów
stwa i stwierdza pewne dysproporcje między sytuacją przedstawioną w komunikacie Komisji 
a rzeczywistością; 

2. zauważa, że zanim przyjęte zostaną nowe środki zarządzania, należy przeanalizować powody, dla 
których istniejące środki nie są stosowane, a także przyczyny powodujące, że państwa członkowskie nie 
wypełniają swoich obowiązków lub robią to z opóźnieniem albo różniącymi się metodami, co utrudnia 
analizę czynników wywierających wpływ na te łowiska; 

3. ostrzega, że stałe zmiany przepisów i zgłaszanie nowych propozycji zanim wdrożone zostaną te już 
istniejące, a otrzymane informacje zostaną odpowiednio przetworzone, szkodzą wiarygodności WPRyb, 
a istniejące ograniczenia nakładu połowowego są lepiej dostosowane do niektórych gatunków niż do 
innych; 

4. zgadza się z Komisją, że systematyczne gromadzenie wiarygodnych danych jest kamieniem węgielnym 
oceny stad i opinii naukowych; zwraca się do Komisji, państw członkowskich oraz sektora gospodarki 
rybnej o wypełnienie istniejących luk, aby móc dostosować środki kontroli nakładu połowowego do 
każdego rodzaju połowów, uwzględniając fakt, że większość połowów głębinowych to połowy mieszane; 

5. przypomina Komisji, że wprawdzie z powodu niewielkiej wiedzy biologicznej ogólne dopuszczalne 
połowy (TAC) i ograniczenia nakładu dla danych połowów ustalono w sposób arbitralny, należy jednak 
stosować ostrożne podejście do każdego danego gatunku głębinowego i przestrzegać zasad jego eksploatacji 
oraz odpowiednio ustalić wielkość ogólnych dopuszczalnych połowów w oparciu o dokładne badania 
naukowe; 

6. zauważa, że rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony 
i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa ( 2 ) 1 wymaga 
stosowania ostrożnego podejścia, zgodnie z którym w myśl definicji z art. 3 „brak odpowiednich informacji 
naukowych nie powinien być usprawiedliwieniem dla odkładania lub niepodejmowania środków zarzą
dzania dla ochrony docelowego gatunku, gatunków pokrewnych lub zależnych oraz gatunków niedocelo
wych i ich środowiska”; 

7. podkreśla konieczność wprowadzenia zakazu odrzutów w połowach głębinowych, co umożliwiłoby 
naukowcom dokładniejsze badanie złożonej różnorodności gatunków przywożonych na ląd, z których 
wiele to gatunki niejadalne; 

8. uważa, że w ramach środków mających na celu zmniejszenie przyłowów i eliminację odrzutów 
Komisja powinna dostosować poziom nakładów połowowych w zależności od gatunków docelowych 
oraz gatunków, które są tylko przyłowami, przy jednoczesnym wzmocnieniu procedur nadzoru i kontroli; 

9. twierdzi, że liczne gatunki głębinowe są poławiane jako przyłów, i dlatego wzywa Komisję do 
położenia większego nacisku na kontrolę nakładu połowowego służącą zmniejszeniu przyłowów; zauważa 
jednak, że ograniczenia dotyczące rozmiaru oczek sieci są niewłaściwe z uwagi na kształty i rozmiary 
gatunków głębinowych; 

10. zwraca się do Komisji o przeprowadzenie społeczno-gospodarczej oceny połowów gatunków głębi
nowych oraz analizy wpływu, jakie miałyby nowe ograniczenia nakładu połowowego dla sektora, a także 
wpływu stałego uszczuplania zasobów rybnych, od których zależą połowy; zaznacza, że zasadnicze 
znaczenie ma osiągnięcie równowagi między wymogami społeczno-gospodarczymi a środowiskiem natu
ralnym; 

11. przypomina, że ponieważ wiele stad jest przedmiotem zarządzania na wodach międzynarodowych, 
wymagana jest koordynacja działań poszczególnych organizacji rybackich, tak aby przyjęte środki uwzględ
niały wszystkie floty prowadzące tego rodzaju połowy; uważa, że UE powinna działać na rzecz zapewnienia 
pełnego i skutecznego wdrożenia rezolucji 61/105 Zgromadzenia Ogólnego ONZ w odniesieniu do 
połowów głębinowych oraz dennych na pełnym morzu; jest zdania, że wszelkie ograniczenia należy 
nakładać na rybaków wszystkich umawiających się stron, tak aby uniknąć stwarzania niekorzystnych 
sytuacji;

PL C 271 E/46 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.11.2009 

( 1 ) Dz.U. C 314 E z 21.12.2006, str. 131. 
( 2 ) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59. 

Czwartek, 8 maja 2008 r.



12. proponuje, aby nie zezwalać na połowy na obszarach głębinowych, na których dotąd nie prowa
dzono żadnej działalności połowowej, do czasu, gdy obszary te zostaną zbadane, a wyniki naukowe 
potwierdzą, że zrównoważone rybołówstwo nie grozi uszczupleniem różnorodności biologicznej lub wyrzą
dzeniem szkód w siedliskach, oraz wprowadzone zostaną odpowiednie środki administracyjne; 

13. zwraca się do Komisji o wprowadzenie nowych programów gromadzenia informacji naukowych 
przy użyciu, w razie konieczności, statków badawczych; uważa, że za przykład mogłoby posłużyć działanie 
hiszpańskiej administracji rybackiej w strefie regulowanej przez Komisję Rybołówstwa Północno-Wschod
niego Atlantyku, polegające na sporządzeniu mapy strefy „Hatton Bank”, gdzie prowadzi się połowy ryb 
głębinowych, w przypadku której badania skoncentrowały się na poznaniu rozmieszczenia gór podwod
nych, koralowców zimnowodnych i kominów hydrotermalnych w celu wyznaczenia wrażliwych stref na 
obszarze działalności flot połowowych; 

14. zgadza się z Komisją co do konieczności przyjęcia podejścia ekosystemowego do tego rodzaju 
połowów, lecz ostrzega, że środki powinny mieć minimalną wiarygodność i nie powinny być stosowane 
w sposób ogólny, lecz na podstawie oceny oddziaływania na środowisko, aby uniknąć zamykania stref, 
w których nie istnieje żadne zagrożenie, a jednocześnie zamknąć dla połowów dennych strefy, w których 
występują lub prawdopodobnie występują wrażliwe ekosystemy morskie lub w których liczebność stad 
rybnych jest niższa od bezpiecznej biologicznej granicy; badania kartograficzne dna morskiego, badanie 
wzajemnego oddziaływania elementów składających się na ekosystemy i poznanie naturalnych zasobów 
oceanów powinny być priorytetem, jeżeli celem ma być urzeczywistnienie nowej europejskiej polityki 
morskiej; 

15. powtarza, że należy słuchać rybaków i reprezentujących ich stowarzyszeń oraz włączyć ich do 
uczestnictwa w określaniu środków ochrony środowiska morskiego, zarządzania zasobami i odtwarzania 
stad; 

16. zgadza się z Komitetem Doradczym ds. Rybołówstwa i Akwakultury (ACFA), co do konieczności 
przeznaczenia większych środków ludzkich i finansowych na analizę biomasy i śmiertelności według 
rodzaju połowów na prawie wszystkich łowiskach; jednocześnie uważa, że aby opinie naukowe spotkały 
się z akceptacją wszystkich stron, należy wyznaczyć jasny kierunek strategiczny, który pozwoli uniknąć 
powielania prac i braku synergii; 

17. wyraża zaniepokojenie nieskutecznością i niedostatecznym wdrożeniem obowiązujących obecnie 
rozporządzeń dotyczących WPRyb; wzywa Komisję do lepszego monitorowania i kontroli procedur 
w państwach członkowskich; 

18. podkreśla znaczenie rozwoju nowych technik w celu zagwarantowania sprawnie funkcjonującego 
systemu kontroli i monitoringu; wzywa Komisję do dalszej pracy nad technikami kontroli, zwracając 
w związku z tym uwagę na możliwość wykorzystania elektronicznych dzienników połowowych; 

19. podkreśla korzyści wynikające z ustanowienia sieci chronionych obszarów morskich w ramach sieci 
NATURA 2000 i uważa, że taki krok będzie miał korzystne skutki dla nadmiernie eksploatowanych 
zasobów rybnych; zachęca państwa członkowskie do wykorzystania wszystkich możliwości elementów 
programu Natura 2006 dotyczących środowiska morskiego; 

20. nalega, aby Komisja dołożyła wszelkich starań w celu zapewnienia wdrożenia i ewentualnie ulep
szenia istniejących porozumień międzynarodowych w sprawie połowów głębinowych; 

21. wzywa Komisję i państwa członkowskie do rozwinięcia wspólnych wytycznych, wymiany najlep
szych praktyk, lepszego wykorzystania dostępnej technologii wspólnotowej oraz zaangażowania niezależ
nych ośrodków badawczych i organizacji pozarządowych, aby skuteczniej wdrożyć środki mające na celu 
zmniejszenie nielegalnych połowów i ich sprzedaż na rynkach europejskich; 

22. wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania bardziej ekologicznych metod połowowych, 
niepowodujących szkód dla środowiska ani ekologicznej różnorodności biologicznej w wyniku niepożąda
nych połowów i niepotrzebnych szkód wśród innych żywych organizmów; 

23. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz 
rządom i parlamentom państw członkowskich.
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