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Rada, w dniu 5 lipca 2012 r., oraz Parlament Europejski, w dniu 10 lipca 2012 r., postanowiły, zgodnie 
z art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego w sprawie 

wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych orga
nizmów morskich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2009 

COM(2010) 298 final – 2012/0158 (COD). 

Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego, której powierzono przygotowanie prac Komitetu 
w tej sprawie, przyjęła swoją opinię 10 lipca 2012 r. 

Mając na względzie pilny charakter prac, na 483. sesji plenarnej w dniach 18–19 września 2012 r. 
(posiedzenie z 18 września) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wyznaczył Briana CURTISA na 
sprawozdawcę generalnego oraz stosunkiem głosów 122 do 1 – 2 osoby wstrzymały się od głosu – przyjął następującą 
opinię: 

1. Wnioski i zalecenia 

1.1 Mając na względzie, że przejściowe środki techniczne 
określone w rozporządzeniu (WE) nr 1288/2009 przestają 
obowiązywać z dniem 31 grudnia 2012 r., Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny zgadza się w wnioskiem Komisji 
mającym na celu zagwarantowanie pewności prawa w odnie
sieniu do tych środków w trakcie opracowywania nowego 
rozporządzenia ramowego dotyczącego środków technicznych, 
stanowiącego część reformy wspólnej polityki rybołówstwa. 

1.2 Przedmiotowe środki techniczne są ważne dla zrów
noważonego rybołówstwa, należy zatem zapewnić ich ciągłość. 
Zaprzestanie stosowania tych środków (nawet czasowo) 
miałoby negatywne skutki dla ochrony zasobów, których one 
dotyczą, jak również dla ekosystemu wrażliwych siedlisk głębi
nowych i dla ptaków morskich, między innymi dla wielu 
obszarów Natura 2000. Zaprzestanie ich stosowania oznaczałby 
również, że wiele uzasadnionych i zatwierdzonych odstępstw 
od przepisów rozporządzenia (WE) nr 850/98 przestałoby 
mieć zastosowanie. 

1.3 Komitet proponuje zatem utrzymanie stosowania 
poprzedniej metody polegającej na przedłużeniu stosowania 
przejściowych środków technicznych w rozporządzeniu (WE) 
nr 1288/2009 przez dodatkowe 18 miesięcy zamiast ich 
włączenia do rozporządzenia (WE) nr 850/98. 

2. Kontekst 

2.1 W dniu 4 czerwca 2008 r. Komisja przedstawiła 
wniosek w sprawie rozporządzenia Rady dotyczącego ochrony 
zasobów rybnych poprzez środki techniczne ( 1 ), które miało 

zastąpić rozporządzenie (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania 
zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony 
niedojrzałych organizmów morskich oraz zapewnić trwałe 
wdrożenie środków technicznych ustanowionych w dorocznym 
rozporządzeniu dotyczącym uprawnień do połowów na zasa
dzie przejściowej. 

2.2 W sprawie tego wniosku Europejski Komitet Ekono
miczno-Społeczny wydał odpowiednią opinię, która po prze
prowadzeniu regulaminowej procedury została przyjęta na 
451. sesji plenarnej Komitetu w dniu 25 lutego 2009 r. ( 2 ) 

2.3 Rozpatrywanie przez Komisję rozporządzenia odpowia
dającego temu wnioskowi utrudniły w roku 2009 negocjacje 
w sprawie przyjęcia traktatu lizbońskiego. 

2.4 W tym czasie, ze względu na pilny charakter sprawy, 
przyjęto rozporządzenie (WE) nr 43/2009 ustalające upraw
nienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki 
dla pewnych stad ryb i grup stad ryb ( 3 ). 

2.5 Jednocześnie, podczas gdy trwało w roku 2009 rozpat
rywanie rozporządzenia Rady w sprawie środków technicznych, 
przestały obowiązywać środki przewidziane w załączniku III do 
wspomnianego wyżej rozporządzenia (WE) nr 43/2009, 
ponieważ zakończył się ich okres stosowania.
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( 1 ) COM(2008) 324 final. 
( 2 ) Dz.U. C 218 z 11.9.2009. 
( 3 ) Dz.U. L 22 z 26.1.2009, s. 1.



2.6 Z tego względu, w celu zagwarantowania pewności 
prawnej i dalszej odpowiedniej ochrony zasobów morskich 
i zarządzania nimi, przyjęto rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1288/2009 ustanawiające przejściowe środki techniczne na 
okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. ( 4 ), 
w którym przewidziano dalsze obowiązywanie przejściowych 
środków technicznych określonych w załączniku III do 
rozporządzenia (WE) nr 43/2009 przez okres przejściowy 
wynoszący 18 miesięcy. 

2.7 Ze względu na nowe wymogi określone w traktacie 
lizbońskim Komisja wycofała w 2010 r. wniosek z 2008 r. 

2.8 Okres obowiązywania środków został następnie 
ponownie przedłużony na kolejne 18 miesięcy na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 579/2011, jako że nie było jeszcze 
możliwe włączenie ich do obecnie obowiązującego rozporzą
dzenia (WE) nr 850/98 dotyczącego środków technicznych 
(lub nowego rozporządzenia zastępującego to rozporządzenie) 
do dnia 30 czerwca 2011 r. 

2.9 Komisja zamierza zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 850/98 po wprowadzeniu reformy wspólnej polityki rybo 
łówstwa, która jest obecnie w trakcie negocjacji, i zgodnie z jej 
zasadami. Z tego względu nowe rozporządzenie w sprawie 
środków technicznych nie może być gotowe do wejścia 
w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. W związku z tym należy 
znaleźć rozwiązanie pozwalające na utrzymanie przejściowych 
środków technicznych po dniu 31 grudnia 2012 r., aby 
zapewnić czas na opracowanie nowych ram w tym zakresie. 

2.10 Rezultatem opisanego procesu jest omawiany w niniej
szej opinii EKES-u wniosek dotyczący rozporządzenia Parla
mentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie 
(WE) nr 850/98 poprzez włączenie do niego przedmiotowych 
środków technicznych. 

3. Uwagi 

3.1 W art. 34 lit. b większą jasność tekstu można by 
osiągnąć poprzez umieszczenie punktu 3 za punktem 1 
o odstępstwach, od razu po ogólnym zakazie stosowania, tak 
jak to uczyniono w rozporządzeniu (WE) nr 43/2009, a dopiero 
później – wymogu specjalnego upoważnienia do połowów przy 
użyciu sieci stawnych (punkt 2 we wniosku w obecnym brzmie
niu). 

3.2 Należy rozszerzyć odstępstwo, o którym mowa 
w punkcie 9.12 załącznika III do rozporządzenia (WE) 
nr 43/2009, obowiązującego do 31 grudnia 2012 r. W ostatnim 
kwartale 2011 r. i w pierwszym półroczu 2012 r. program 
badawczy na głębokościach poniżej 600 m wykazał niski 
poziom przyłowu rekina, co powinno umożliwić zastosowanie 
tego odstępstwa do zestawów sieci skrzelowych na żabnicowate 
po konsultacji ze STECF. 

3.3 Punkty 1, 2, 4, 5a, 5b, 5c, 5d, 17 i 18 załącznika III do 
rozporządzenia (WE) nr 43/2009, obowiązującego do 
31 grudnia 2012 r., nie znajdują odzwierciedlenia we wniosku. 
Komisja wyjaśniła, że punkty 5a, c i d nie będą potrzebne od 
1 stycznia 2012 r.; punkty 1 i 2 zostały pominięte i nie zostaną 
ponownie włączone na wniosek Danii; punkty 17 i 18 zostały 
ujęte we wniosku odpowiednio w punktach 6 i 3. 

Bruksela, 18 września 2012 r. 

Przewodniczący 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

Staffan NILSSON
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