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PECHE 1

NOTA
Od: Sekretariat Generalny
Do: Delegacje
Nr wniosku 
Kom.:

16068/10 PECHE 277
(J/L dok. 17546/10 PECHE 340)

Dotyczy: Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady ustalającego uprawnienia do połowów 
na 2011 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach UE oraz 
w odniesieniu do statków UE na niektórych wodach nienależących do UE
- Oświadczenia Rady i Komisji

Delegacje otrzymują w załączeniu oświadczenia Rady i Komisji.

Jednostronne oświadczenia delegacji zostaną zamieszczone w osobnym dokumencie (dok. 5139/11 

PECHE 2).

_______________
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1. Ustalenie ostatecznych uprawnień do połowów

„Komisja zamierza przedłożyć Radzie, tak szybko jak to będzie możliwe, wniosek dotyczący 

ustalenia ostatecznych uprawnień do połowów, w tym dotyczących pewnych stad ryb i grup stad 

ryb uprawnień nieprzyznanych w rozporządzeniu TAC na 2011 rok, które to uprawnienia podlegają 

dwustronnym konsultacjom w sprawie rybołówstwa z Wyspami Owczymi, z myślą o przyjęciu 

przez Radę przedmiotowego aktu ustawodawczego nie później niż 31 maja 2011 r.”

2. Odrzuty przyznane Norwegii

„Komisja podejmie konieczne kroki, by wdrożyć uzgodnione z Norwegią warunki zatrzymywania 

na pokładzie ryb niewymiarowych złowionych przez statki uczestniczące w próbach w pełni 

udokumentowanych połowów po to, by uniknąć odrzutów. Komisja zobowiązuje się do zbadania 

możliwości uogólnienia tego podejścia w stosunku do wszystkich połowów.”

3. Połowy kaprosza

„Komisja wyraża zamiar wszczęcia na początku 2011 roku stosownych inicjatyw w celu określenia, 

w ramach zwykłej procedury ustawodawczej, odpowiedniej wielkości oczek sieci do połowów 

ukierunkowanych na kaprosza z myślą o sfinalizowaniu ram prawnych tych połowów na 2011 rok.”

4. Nowe i rozwijające się łowiska

„Rada i Komisja uznają potrzebę sporządzenia wytycznych dla ustanowienia i rozszerzenia nowych 

i rozwijających się łowisk. Rada zwraca się do Komisji, by zaproponowała takie wytyczne w 2011 

roku w ramach procesu reformy wspólnej polityki rybołówstwa. Wniosek ten może uwzględniać 

wymogi oceny oddziaływania na środowisko sporządzonej przed ustanowieniem i rozszerzeniem 

nowych i rozwijających się łowisk, oraz należycie uwzględni prace prowadzone w tej dziedzinie na 

forum FAO i NEAFC.”
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5. Zamknięcie połowów dorsza w obszarze IIIa

„Komisja zauważa, że pomimo znacznego zmniejszenia TAC w ostatniej dekadzie, nieliczne są 

sygnały świadczące o polepszeniu się sytuacji stada dorsza w cieśninie Kattegat. Komisja uznaje 

zatem konieczność wprowadzenia dalszych środków ochrony stada. W tym celu Komisja zwróci się 

do STECF o dokonanie oceny skuteczności sezonowych zamknięć – od 1 stycznia do 30 kwietnia –

dla połowów dokonywanych przy użyciu włoka, innych niż te, podczas których poławiane są 

znikome ilości dorsza, w celu ochrony stada tarłowego.   Na podstawie tej oceny Komisja rozważy 

włączenie takich przepisów w kontekście przeglądu planu odbudowy stada dorsza.”

6. Przegląd planu dotyczącego dorsza

„Komisja, przyjmując do wiadomości nie najlepszy stan stad dorsza, którego dotyczy 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008, i brak dowodów na zmniejszenie wskaźnika 

śmiertelności połowowej, dokona przeglądu wszystkich znaczących czynników odnoszących się do 

połowów stad dorsza, o których mowa.  Przegląd będzie uwzględniał środki ustanowione zgodnie 

z wyżej wspomnianym rozporządzeniem, ich wdrażanie i skutki, w tym środki zmniejszenia 

odrzutów i środki mające wpływ na zarządzanie dorszem wprowadzone przez państwa 

członkowskie oraz ich zastosowanie do ograniczeń nakładów połowowych.

Przegląd będzie obejmował aspekty naukowe i dotyczące kontroli oraz będzie wymagał 

przedłożenia przez państwa członkowskie stosownych danych. Komisja zwróci się do STECF 

o poradę w sprawie przeglądu i przeprowadzi konsultacje z zainteresowanymi podmiotami za 

pośrednictwem Regionalnych Komitetów Doradczych. Komisja zobowiązuje się do zwołania 

konferencji w celu omówienia rezultatów tych konsultacji.”
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7. Zamknięcie połowów dorsza w obszarze VIa

„Komisja i Rada wyrażają zgodę na rozważenie przestrzennych i czasowych ograniczeń – mających 

na celu ochronę dorsza – uprawnień do połowów dorsza i gatunków złowionych wraz z dorszem 

w strefie wyznaczonej przy pomocy następujących współrzędnych (w okresie od 1 lutego do 31 

marca):

7°00W 55°00N

6°00W 55°00N

6°00W 55°30N

7°00W 55°30N

Na podstawie ocen dokonanych przez STECF podobne ograniczenia można uznać za odpowiednie 

do celów zmniejszenia śmiertelności dorsza w innych częściach strefy VIa.”

8. Warunki dotyczące przyłowu

„Komisja zwróci się do STECF o poradę naukową w sprawie prawdopodobnych skutków 

uregulowania dozwolonych wyładunków dorsza ze strefy VIa stanowiących część wyładunków 

innych gatunków (ograniczenie przyłowu) traktowanego albo jako osobne ograniczenie, albo 

w połączeniu z ograniczeniem TAC. Komisja przedłoży na podstawie otrzymanych informacji 

odpowiednie wnioski.”

9. Nakład połowowy dla Hiszpanii

„Grupa hiszpańskich statków używających włoków do połowów morszczuka w zachodniej części 

Szkocji jest obecnie wyłączona z systemu nakładów ujętych w planie dla dorsza. Grupa ta będzie 

musiała zostać ponownie uwzględniona w tym systemie, jeśli nie będzie możliwe udowodnienie, że 

poławia mniej niż 1,5% dorsza. Hiszpania może wykorzystać sposobność przedłożenia 

dodatkowych danych o połowach na plenarnym posiedzeniu STECF w 2011 roku po to, by 

udowodnić, że spełnia wspomniany warunek. W przypadku braku wystarczających danych 

dodatkowych Rada i Komisja zobowiązują się dopilnować, by ta grupa statków została 

natychmiastowo ponownie włączona, zgodnie z zasadami przewidzianymi w planie dotyczącym 

dorsza i jego przepisami wykonawczymi.”
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10. Nakłady połowowe w Morzu Celtyckim

„Rada i Komisja uznają opinie wydane przez ICES i STECF na temat konieczności unikania 
zwiększania nakładu połowowego w przypadku wszystkich łowisk w Morzu Celtyckim. W roku 
2011 należy prowadzić dalsze prace na ten temat w kontekście trwającego przeglądu wód 
zachodnich”.

11. Ograniczenia nakładu i kwot

„Komisja w ścisłej współpracy z zainteresowanymi państwami członkowskimi będzie śledziła 
ewolucję wykorzystania kwot i nakładu połowowego, aby ocenić ewentualne przypadki 
nieproporcjonalnie niskich wskaźników nakładu wobec udziału w kwocie przypadającej 
zainteresowanym państwom członkowskim oraz – jeżeli okaże się to konieczne – zająć się 
problemami, jakie zostaną stwierdzone w wyniku tej oceny”.

12. Plamiak i witlinek w Morzu Celtyckim

„Komisja odnotowuje, że państwa członkowskie zobowiązują się do stosowania narzędzi 
połowowych o ulepszonej selektywności w przypadku połowów plamiaka i witlinka w Morzu 
Celtyckim”.

13. Obszary TAC w przypadku homarca w strefie VII

„Rada i Komisja przyznają, że istnieje konieczność dalszego przeanalizowania środków 
niezbędnych do działania w odpowiedzi na opinie wydane przez ICES i STECF w sprawie potrzeby 
zarządzania poszczególnymi jednostkami funkcjonalnymi w przypadku homarca w strefie VII.
W roku 2011 należy prowadzić dalsze prace na ten temat”.

14. Makrela

„Zaproponowana kwota dla makreli zostanie zmieniona, aby zagwarantować ochronę względnej 
stabilności oraz zagwarantować sprawiedliwe traktowanie wszelkich płatności dokonanych przez 
państwa członkowskie w roku 2011 dzięki dystrybucji odpowiednich kwot UE. W tym celu przed 
31 stycznia 2011 r. Komisja zorganizuje spotkanie techniczne, aby ustalić metody takiego 
działania”.
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15. Sola w zachodniej części Kanału La Manche – w pełni udokumentowane połowy

„Komisja i Rada przyznają, że w roku 2011 istnieje konieczność ścisłego monitorowania i oceny 

inicjatywy dotyczącej w pełni udokumentowanych połowów soli w zachodniej części Kanału La 

Manche, a w szczególności oceny wpływu tych środków na ograniczenie ilości odrzutów soli 

w tym obszarze na podstawie danych, które zostaną dostarczone przez zainteresowane państwa 

członkowskie”.

16. Oświadczenie Rady i Komisji w sprawie krewetek w strefie NAFO 3M

„Aby zagwarantować spójne zarządzanie zewnętrzną polityką rybołówstwa, Komisja –

uwzględniając opinie naukowe – może przedłożyć Radzie w związku z dorocznym posiedzeniem 

NAFO w roku 2011 wniosek dotyczący zmiany środków zarządzania połowami krewetek w strefie 

3M, w którym ustala się, że połowy tego stada zostaną ponownie otwarte, kiedy pozwoli na to 

opinia naukowa. Rada wzywa ponadto Komisję, by w najszybszym wykonalnym terminie 

przedstawiła wniosek w sprawie długoterminowego planu zarządzania tym stadem”.

17. Plan dotyczący śledzia południowego i homarca

„Komisja i Rada przyznają, że – bez uszczerbku dla wyników przeglądu planu odbudowy stada 

śledzia południowego i homarca w roku 2011 – konieczna wydaje się poprawa obecnego systemu 

ograniczania nakładu połowowego, aby uwzględnić skutki, jakie stosowanie różnych rodzajów 

narzędzi ma dla danych stad.

Komisja, zauważając utrzymujący się trudny stan stad śledzia południowego oraz brak dowodów na 

ograniczenie wskaźników śmiertelności połowowej, sfinalizuje przegląd wszystkich istotnych 

wskaźników dotyczących połowów, w których poławiany jest śledź południowy. Przegląd ten 

będzie obejmował środki ustalone zgodnie z planem odbudowy stada śledzia południowego 

i homarca, wdrażanie tych środków oraz ich wkład w poprawę stanu tego stada”.
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18. Oświadczenie Komisji w sprawie planu dotyczącego zdolności połowowej do połowów 

tuńczyka błękitnopłetwego (załącznik IV)

„Komisja przyznaje, że można dokonać zmiany unijnego planu zarządzania zdolnością połowową, 

o której mowa w załączniku IV pkt 4 tabela A i B. Zmiana ta uwzględni krajowe plany zarządzania 

zdolnością połowową przedstawione przez państwa członkowskie do zatwierdzenia przez Komisję 

przed złożeniem ich do ICCAT w lutym 2011 r.

Unijny plan zarządzania zawarty w obecnym rozporządzeniu zostanie zatem zmieniony po 

następnym międzysesyjnym posiedzeniu ICCAT (luty 2011), podczas którego ICCAT formalnie 

przyjmie plany zarządzania zdolnością połowową przedłożone przez umawiające się strony, w tym 

przez UE”.

19. Licencje udzielane statkom wenezuelskim na połowy lucjanowatych w Gujanie 

Francuskiej

„Rada odnotowuje fakt, że Komisja zamierza przedłożyć wkrótce wniosek w sprawie decyzji Rady 

zatwierdzającej oświadczenie w sprawie zgody na dostęp statków rybackich pływających pod 

banderą Boliwariańskiej Republiki Wenezueli do wyłącznej strefy ekonomicznej u wybrzeży 

Gujany Francuskiej (równoważnej umowie międzynarodowej i w związku z tym wymagającej 

zgody Parlamentu Europejskiego). To oświadczenie Rady o udzieleniu zgody posłuży jako 

podstawa prawna wydawania licencji tym statkom. Rada i Komisja rozumieją, że – w celu 

uniknięcia zakłóceń w dostawach dla przemysłu przetwórczego w Gujanie Francuskiej – ważne 

jest, by statki wenezuelskie mogły kontynuować swoją działalność od początku roku 2011.

W związku z tym licencje będą wydawane na zasadzie tymczasowej, do czasu zakończenia procesu 

przyjęcia powyższej decyzji Rady dotyczącej oświadczenia w sprawie zgody”.
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20. Polityka dotycząca odrzutów

„Komisja i Rada przyznają, że odrzuty ryb są marnotrawstwem zasobów naturalnych i stanowią 

poważny problem w rybołówstwie światowym i europejskim. Powszechne odrzuty niszczą 

ekosystemy morskie oraz zakłócają stabilność finansową przedsiębiorstw rybackich i są zjawiskiem 

niepożądanym z etycznego punktu widzenia.

Komisja i Rada zobowiązały się do ograniczenia odrzutów obecnie oraz w ramach zmienionej 

wspólnej polityki rybołówstwa. Z zadowoleniem przyjmują działania państw członkowskich 

i innych oraz będą ściśle z nimi pracowały nad rozwiązaniem tego problemu; formy współpracy 

będą obejmowały alternatywne systemy zarządzania, w pełni udokumentowane połowy lub 

zarządzanie nakładem połowowym. Komisja i Rada oczekują wyników takich inicjatyw jak 

zarządzanie kwotami połowowymi, aby uzyskać ocenę STECF dotyczącą jego efektywności 

w ograniczaniu odrzutów oraz ogólnej śmiertelności ryb”.

_______________


