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Równowaga pomiędzy zdolnością połowową a wielkościami dopuszczalnymi 
połowów
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie starań państw 
członkowskich w 2005 r. zmierzających do osiągnięcia trwałej równowagi pomiędzy 
zdolnością połowową a wielkościami dopuszczalnymi połowów (2007/2108(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając roczne sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w 
sprawie starań państw członkowskich w 2005 r. zmierzających do osiągnięcia trwałej 
równowagi pomiędzy zdolnością połowową a wielkościami dopuszczalnymi połowów 
(COM(2006)0872),

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. 
w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach 
wspólnej polityki rybołówstwa1,

– uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1438/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 r. 
ustanawiające przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty wspólnotowej, określonej 
w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/20022,

– uwzględniając wniosek dotyczący 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 komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego zatytułowany 
„Strategia na rzecz ograniczenia niepożądanych przyłowów i eliminacji odrzutów w 
rybołówstwie europejskim” (COM(2007)0136),

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie stosowanych w rybactwie metod zarządzania 
opartego na prawach połowowych (COM(2007)0073),

– uwzględniając komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie 
poprawy wskaźników zdolności połowowej oraz nakładu połowowego w ramach wspólnej 
polityki rybackiej (COM(2007)0039),

– uwzględniając deklarację końcową wydaną podczas Światowego Szczytu w sprawie 
Zrównoważonego Rozwoju, który odbył się w Johannesburgu w dniach 26 sierpnia-4 
września 2002 r.,

− uwzględniając art. 45 Regulaminu,

− uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0297/2007),

  
1 Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.
2 Dz.U. L 204 z 13.8.2003, str. 21.



A. mając na uwadze, że ochrona i zachowanie zasobów morskich oraz ich wykorzystanie 
zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju powinny stanowić jeden z kluczowych 
elementów wspólnej polityki rybołówstwa,

B. mając na uwadze, że trwałość zasobów rybołówstwa jest kwestią kluczową dla 
zagwarantowania kontynuacji działalności rybackiej i przetrwania sektora rybołówstwa w 
perspektywie długoterminowej,

C. mając na uwadze, że od początku lat osiemdziesiątych nadmierna zdolność połowowa floty 
wspólnotowej w stosunku do dostępnych zasobów stanowi jedno ze źródeł stałej troski o 
opłacalność połowów,

D. mając na uwadze, że w deklaracji końcowej Światowego Szczytu w sprawie 
Zrównoważonego Rozwoju przedstawiono ekosystemowe podejście do eksploatacji łowisk, 
zaproponowano wyeliminowanie szkodliwych praktyk rybołówczych oraz wezwano do 
stosowania zasady ostrożności w eksploatacji zasobów,

E. mając na uwadze, że na wspomnianym wyżej szczycie przyjęto za cel odnowienie do 2015 
roku zasobów połowowych gatunków zagrożonych wyginięciem, uznając, że do tego czasu 
wszystkie zasoby połowowe osiągną poziom eksploatacji odpowiadający maksymalnej 
zrównoważonej wydajności,

F. mając na uwadze, że w ostatnich latach Unia Europejska przyjęła liczne plany odnowienia 
nadmiernie eksploatowanych zasobów i plany zarządzania tymi zasobami (morszczuk, 
dorsz, sola, węgorz, krewetka) oraz że prawdopodobnie konieczne będzie rozszerzenie ich 
w przyszłości na inne gatunki przedstawiające wartość handlową,

G. mając na uwadze, że pomimo postępów osiągniętych od czasu wprowadzenia w życie w 
1983 r. pierwszego programu orientacji dla flot rybackich, który miał na celu ograniczenie 
zdolności połowowej i mocy tej floty z zamiarem dostosowania jej do istniejących 
zasobów, z powodu nieuwzględnienia specyfiki krajowych flot i sektorów rybołówstwa 
jego cel nie został osiągnięty przez niektóre państwa członkowskie, przy czym niektórym z 
nich udało się nawet zwiększyć ich nakłady połowowe,

H. mając na uwadze konieczność promowania metod połowowych sprzyjających ochronie 
środowiska połączonych z badaniami naukowymi w dziedzinie rybołówstwa, poprzez 
ulepszenie narzędzi połowowych, ich bardziej selektywne stosowanie oraz zakaz 
stosowania narzędzi połowowych, które są destrukcyjne dla ekosystemów morskich,

I. mając na uwadze, że pomimo upływu lat dane przekazywane przez państwa członkowskie 
wciąż nie są jednolite, co utrudnia lub prawie uniemożliwia porównawczą ocenę flot,

J. mając na uwadze, że wiele państw członkowskich przekazało dane z rejestrów floty ze
znacznym opóźnieniem, a niektóre państwa wcale nie przekazały ich w terminie 
wyznaczonym przez prawodawstwo wspólnotowe,

K. mając na uwadze, że właściwe zarządzanie zasobami zgodnie z zasadami ostrożności i 
zrównoważonego rozwoju wymaga wzmocnienia istniejących instrumentów kontroli, tak 
aby państwo bandery oraz państwo nadbrzeżne, na wodach którego znajduje się statek, 
mogły w każdej chwili, w czasie rzeczywistym, być poinformowane o lokalizacji statku 
oraz prowadzonych przez niego czynnościach połowowych,



L. mając na uwadze, że dialog oraz udział sektora zawodowego w ogóle środków 
ustanowionych w celu dostosowania floty do stanu zasobów są koniecznymi warunkami 
skuteczności tych środków,

M. mając na uwadze, że rybacy i stowarzyszenia, które ich reprezentują, muszą wziąć udział w 
określaniu środków ochrony środowiska morskiego i odtworzenia zasobów rybnych,

N. mając na uwadze, że regionalne komitety doradcze są organami, w ramach których 
prowadzona jest skuteczna współpraca oraz dialog pomiędzy różnymi grupami interesów 
związanymi z sektorem rybołówstwa (środowisko, ochrona przyrody, przedstawiciele 
zawodów z różnych gałęzi sektora, w tym produkcji, przetwórstwa i akwakultury) pod 
warunkiem ich ścisłego związku ze strefą geograficzną i poruszaną problematyką,

O. mając na uwadze, że sektor rybołówstwa w wyspiarskich oraz najbardziej oddalonych 
regionach Unii Europejskiej charakteryzuje odrębna problematyka, na którą składają się: 
siedliska morskie, których przyroda zasługuje na specjalną ochronę, flota przybrzeżna 
prowadząca połowy na małą skalę w trudnych warunkach, wynikających z morfologii 
platformy kontynentalnej oraz z lokalizacji zasobów w strefach morza otwartego, co 
wymaga specjalnych warunków w celu zapewnienia bezpieczeństwa statków oraz 
działalności połowowej,

1. wyraża uznanie dla Komisji w związku ze sprawozdaniem rocznym w sprawie 
poczynionych przez państwa członkowskie w 2005 r. starań zmierzających do osiągnięcia 
trwałej równowagi pomiędzy zdolnością połowową a wielkościami dopuszczalnymi 
połowów, gdyż pomimo trudności wynikających z rozbieżności informacji przekazanych 
przez państwa członkowskie, zawarła w nim syntezę ewolucji flot krajowych umożliwiającą 
jej analizę;

2. ponownie stwierdza konieczność przyjęcia szerszego podejścia do środków na rzecz 
ochrony środowiska morskiego i odnowy zasobów rybnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem i po zbadaniu pewnych czynników mających istotny wpływ na środowisko 
morskie i stan zasobów rybołówstwa, takich jak zanieczyszczenie wybrzeży i otwartego 
morza, ścieki przemysłowe i rolnicze, pogłębianie dna czy transport morski, w uzupełnieniu 
istniejących metod zarządzania; uważa, że inicjatywa wspólnotowa jest w tej dziedzinie 
priorytetem;

3. odnotowuje fakt, iż nastąpiło stopniowe zmniejszenie łącznej zdolności połowowej i mocy 
floty (w przybliżeniu 2% rocznie) przy jednoczesnym utrzymaniu eksploatacji zasobów na 
tym samym poziomie, gdyż postęp techniczny w wyposażeniu statków kompensuje lub 
wykracza poza potencjalną redukcję wydajności i nakładu połowowego, wynikającą ze 
wspomnianego nieznacznego zmniejszenia;

4. uważa, że niedopuszczalne jest nieprzestrzeganie przez państwa członkowskie ich 
obowiązków w zakresie gromadzenia i przekazywania danych związanych z 
dostosowaniem zdolności połowowej do stanu zasobów i zwraca się do Komisji o 
traktowanie niewypełniania tych obowiązków, tak jak w przypadku obowiązków rybaków 
związanych z danymi połowowymi, jako poważnego uchybienia i o wymierzanie za nie 
sankcji;

5. podkreśla, że dostosowanie flot krajowych do istniejących zasobów musi uwzględniać już 
osiągniętą redukcję nakładu połowowego, a zwłaszcza stopień realizacji wieloletnich 



programów orientacji;

6. przypomina, że wszystkie środki mające na celu dostosowanie flot krajowych oraz 
odtworzenie zasobów rybnych muszą być podejmowane we współpracy z rybakami oraz 
opierać się na badaniach naukowych w dziedzinie rybołówstwa;

7. nalega, by Komisja przedstawiła w jak najkrótszym czasie propozycje wytycznych, 
zapewniających jednolitość informacji przekazywanych przez państwa członkowskie, aby 
umożliwić opracowywanie analiz porównawczych ewolucji poszczególnych flot krajowych 
i dostarczyć każdemu z państw członkowskich szczegółowych informacji na temat poziomu 
przyłowów statków działających w ich strefach przybrzeżnych;

8. uważa, że biorąc pod uwagę rzeczywistą sytuację i czasowe utrzymywanie się nadmiernej 
zdolności połowowej, należałoby zastanowić się, czy przydatne są obecne systemy 
dostosowania floty wspólnotowej do dopuszczalnych wielkości połowowych, poprzez 
wprowadzenie, w ramach wspólnotowej polityki zachowania zasobów rybnych i 
zarządzania nimi, innych bardziej skutecznych systemów, które mogłyby nawet ze względu 
na samą swoją naturę doprowadzić do nawet znaczniejszego niż przewidziane w przepisach 
wspólnotowych zmniejszenia zdolności połowowej;

9. zwraca się do Komisji o przyjęcie stosownych inicjatyw w celu ewentualnego przejścia od 
systemu zarządzania flotą opartego na zmniejszaniu tonażu i mocy statków na system 
umożliwiający ograniczenie nakładu połowowego poprzez zarządzanie według 
geograficznych obszarów połowowych oraz przy wykorzystaniu odpowiednich środków 
technicznych w celu zrównoważonego zarządzania zasobami;

10. zwraca się do Komisji o przedstawienie propozycji w celu poprawy bezpieczeństwa statków 
Unii Europejskiej działających w ramach prowadzonego na niewielką skalę rybołówstwa 
przybrzeżnego i nieprzemysłowego z myślą o zwiększeniu objętości i mocy silników oraz 
odnowieniu jednostek rybackich w celu poprawy higieny i bezpieczeństwa na pokładzie, tak 
aby nie doprowadzić do zwiększenia nakładu połowowego;

11. zwraca się do Komisji o przedstawienie propozycji stworzenia specjalnego Regionalnego 
Komitetu Doradczego do spraw najbardziej oddalonych regionów Unii Europejskiej;

12. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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