
11

LISTOPAD

2012
BIULETYN

NIE OKRADAJMY 
MÓRZ

Większość rybaków 
popiera reformę  
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Wiedzieliśmy, że gruntowna refor-
ma Wspólnej Polityki Rybołówstwa 
(WPRyb) będzie długim i trudnym 
procesem. Otrzymujemy ogromne 
wsparcie dla zmian w nieskutecznej 
i niezrównoważonej polityce rybo-
łówstwa, która doprowadziła morza 
i oceany na skraj ruiny. Większość 
rybaków popiera reformę. Prze-
twórcy, przedstawiciele spółdzielni 
produkcyjnych i handlowcy również. 
Potwierdził to dyrektor generalny 
Eurocommerce Christian Verschueren 
w ostatnim biuletynie. Szefowie kuch-
ni także chcieliby czerpać surowce z 
obfitych zasobów ryb. Społeczeństwo 
również opowiedziało się za grun-
towną reformą. 88% Europejczyków 
uważa, że produkty rybne powinny 
pochodzić z nieprzełowionych stad. 

W czerwcu tego roku Rada Ministrów 
UE opublikowała wstępne stanowisko 
(tzw. Podejście Ogólne) do propozycji 
Komisji Europejskiej w sprawie refor-
my Rozporządzenia Podstawowego 
WPRyb. Stanowisko (Cd. na stronie 2) 

Zatwierdzając propozycję Komisji Europejskiej w zakresie reformy WPRyb w 
lipcu 2011 roku, Rada Ministrów UE oraz sprawozdawca Komisji ds. Rybołów-
stwa Parlamentu Europejskiego określili swoje stanowiska. Odnosząc się do nich 
Roberto Ferrigno dyrektor programowy WWF ds. reformy WPRyb powiedział, 
że: „Przełowienie wraz z nieskutecznym zarządzaniem rujnują morza i oceany. 
Kraje członkowskie UE nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji” Dodał również, 
że „Raport posła sprawozdawcy, Ulrike Rodust zawiera obiecujące propozycje. 
Oczekujemy, że Parlament Europejski weźmie je pod uwagę. Mamy niepowta-
rzalną okazję do zmiany polityki, która działa na szkodę wielu społeczności zależ-
nych od rybołówstwa w różnych regionach Europy”.

WWF, bazując na raporcie posła sprawozdawcy, który wprowadził znaczące 
poprawki do propozycji Rady Ministrów EU, wskazał 3 najważniejsze obszary, 
które wymagają dalszych zmian.  
 

Teraz ryby  
Problem: Morza i oceny pełne żywych zasobów powinny stanowić priorytet refor-
my WPRyb. To jedyny sposób na zapewnienie korzyści gospodarczych i społecz-
nych w długim okresie czasu. Bez ryb nie będzie rybołówstwa! (Cd. na stronie 2)
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Okładka: Nie okradajmy mórz – Ulrike Rodust otrzymuje petycję WWF od Roberto Ferrigno, 
dyrektora programowego WWF ds. Reformy WPRyb. W zeszłym miesiącu, wysyłając maile do 
posłów Parlamentu Europejskiego z prośbą o wsparcie gruntownej reformy WPRyb, na apel WWF 
odpowiedziało prawie 30 000 osób. Petycję do posłów PE podpisało już 150 000 Europejczyków. 

SkuTeczna reforma 
Wymaga dalSzych zmian 
W poliTyce rybołóWSTWa 
 
do propozycji zreformowanej Wspólnej polityki rybołówstwa zostało 
zgłoszonych wiele poprawek. decyzje o ich losie leżą w „rękach” 
parlamentu europejskiego. czeka nas więc długa droga do opracowania 
skutecznej polityki.



  

32

11,9%

2 000 000

1 800 000

1 600 000

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

1         2         3         4         5         6         7         8         9        10       11        12       13       14       15

biomasa na poziomie zrównoważonym (bmSy)
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Biomasa przy zastoso-
waniu planu odbudowy 
i śmiertelności połowo-
wej poniżej  FMSY

Biomasa przy zastoso-
waniu planu odbudowy 
i śmiertelności połowo-
wej równej FMSY

problem 
Rybołówstwo europejskie jest w kryzy-
sie. Szacuje się, że w chwili obecnej w 
Unii Europejskiej przełowienie powodu-
je straty finansowe w wysokości od 2,1 
do 3 miliardów euro1. Reforma Wspólnej 
Polityki Rybołówstwa (WPRyb) musi 
zapewnić odpowiedni okres na odbu-
dowę zasobów ryb, nie tylko z punk-
tu widzenia ich ochrony. Jeżeli uda 
się odbudować zasoby ryb, to roczne 
wyładunki wzrosną o 63%2. W tym celu 
należy dostosować zdolność połowową 
do poziomu pozwalającego na prowa-
dzenie zrównoważonych połowów przez 
długie lata. 

Jedną z metod osiągnięcia tego celu jest 
prowadzenie połowów zgodnie z zasadą 
maksymalnego zrównoważonego połowu 
(MSY). Zasada ta dąży do równowagi 
pomiędzy docelową wielkością stada 
(lub biomasą, tzw. BMSY) i połowami na 
maksymalnym, zrównoważonym pozio-
mie (inaczej śmiertelnością połowową, 
tzw. FMSY). Przykłady z Nowej Zelandii 
wskazują, że wprowadzenie zarządza-
nia opartego na zasadzie MSY pozwa-
la na osiągnięcie wyższych połowów i 
wyższych zysków, przy jednoczesnym 
zapewnieniu bezpieczeństwa dla sektora 
rybołówstwa3. 

 presja 
Połowy wielu europejskich stad ryb 
prowadzone są na poziomie powyżej 
FMSY. Oznacza to, że wielkość połowów 
nie gwarantuje utrzymania populacji na 
stabilnym poziomie. Co więcej, osob-
niki młodociane są wyłapywane zanim 
zdążą się rozmnożyć. Połowa stad ryb z 

północno-wschodniego Atlantyku i 80% 
stad z Morza Śródziemnego jest obecnie 
przełowiona. Po osiągnięciu poziomu 
BMSY stado może być eksploatowane na 
poziomie śmiertelności połowowej rów-
nej FMSY, co oznacza maksymalny roczny 
połów na poziomie nie powodującym 
spadku liczebności stada podstawowego.   

z ostatniej chwili
Rada Ministrów proponuje ustanowie-
nie dopuszczalnych połowów na pozio-
mie FMSY do roku 2015 tam gdzie jest 
to możliwe, a najpóźniej do 2020 roku. 
Taka propozycja stwarza ryzyko nara-
żenia przełowionych stad na nadmierną 
eksploatację. Stada muszą mieć czas 
na odbudowę do poziomu BMSY, co dla 
większości oznacza dopuszczalne połowy 
na poziomie poniżej FMSY. W przeciwnym 
razie stada będą nieustannie przeławiane. 

 rozwiązania 
Stada muszą zostać odbudowane powy-
żej poziomu BMSY. Tylko wtedy dopusz-
czalne połowy mogą zostać zwiększone 
do poziomu FMSY. Najnowsza analiza 
europejskich stad ryb4, przeprowadzona 
dla północno-wschodniego Atlantyku i 
pobliskich akwenów pokazuje, że blisko 
połowa stad mogłaby osiągnąć pożądany 
poziom liczebności do roku 2015. Aby 
tak się stało, w przypadku większości z 
nich konieczne jest obniżenie poziomu 
śmiertelności połowowej (F) na okres 
paru lat (patrz wykres poniżej). Po osią-
gnięciu zamierzonego poziomu liczeb-
ności połowy będą mogły wzrosnąć i być 
prowadzone na poziomie FMSY.

Więcej informacji na temat MSY: 
http://vimeo.com/37718721
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  Presja połowowa poniżej FMSY pozwoli na skrócenie okresu odbudowy stada, przy jednoczesnym zwięk-
szeniu połowów i zysków w okresie początkowym (hipotetyczne stado ryb (podobne do dorszy), dane: H. 
Takade-Heumacher).

(Cd. ze strony 1) Rady jest nie do przyję-
cia. Osiągnięto jedynie nikły kom-
promis. Stanowisko zawiera nielicz-
ne pozytywne zmiany w stosunku do 
propozycji Komisji, jednak większość 
problemów nie znalazła należytego 
rozwiązania mogącego służyć naszym 
morzom. Propozycja Rady jest pozba-
wiona ambitnych celów i w tej formie 
nie miałaby pozytywnego wpływu za-
równo na zasoby ryb, jak i na społecz-
ny i ekonomiczny rozwój rybołówstwa 
europejskiego. Krótkowzroczne podej-
ście ministrów państw członkowskich 
do reformy polityki rybołówstwa, 
pozbawione zasad zrównoważonego 
rozwoju i długofalowej perspektywy 
korzyści może jedynie popchnąć sektor 
głębiej w czeluście kryzysu. 

Pytanie brzmi, czy członkowie Parla-
mentu Europejskiego skorzystają ze 
swoich uprawnień i powstrzymają 
rabunkową eksploatację mórz dzięki 
nadarzającej się raz na dekadę szansie 
na radykalną reformę?

W nadchodzących tygodniach losy 
reformy spoczną w rękach Parla-
mentu Europejskiego. Konieczne jest 
postawienie jasnych celów i podjęcie 
odważnych decyzji. Należy wdrożyć 
skuteczne środki pozwalające na osią-
gnięcie do roku 2015 liczebności popu-
lacji ryb na poziomie gwarantującym 
maksymalny zrównoważony połów 
(patrz str. 3). Należy również przy-
gotować i wdrożyć wieloletnie plany 
zarządzania w oparciu o najlepsze do-
stępne dane naukowe. Plany powinny 
być wdrażane przy udziale wszystkich 
interesariuszy, tak aby zagwaranto-
wać wymierne korzyści ekonomicz-
ne, społeczne i środowiskowe. Należy 
skończyć z rabunkową gospodarką 
naturalnymi zasobami i wyelimino-
wać przyłowy i odrzuty. Należy dosto-
sować potencjał połowowy i zapew-
nić, że rybołówstwo prowadzone jest 
w sposób zrównoważony zarówno w 
wodach europejskich, jak i poza nimi.

Reforma wymaga zdecydowanie 
bardziej ambitnych zmian niż te za-
warte w propozycji Rady Ministrów. 
Wszyscy interesariusze są zgodni, że 
zmiany w systemie zarządzania rybo-
łówstwem muszą być gruntowne. Par-
lament Europejski ma szansę sprostać 
tym oczekiwaniom. 

Tony Long, WWF Bruksela

 

Musimy powstrzymać 
rabunkową eksploatację 
zasobów naturalnych 
oraz wyeliminować 
przyłowy i odrzuty.
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(Cd. ze strony 1) Pozytywne zmiany: Wyraźne zobowiązanie do odbudowy i utrzyma-
nia populacji ryb powyżej poziomu gwarantującego maksymalny zrównoważony połów 
(MSY) do roku 2015 oraz zapisy zapewniające, że nowa WPRyb będzie przyczyniać się do 
osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu środowiska w morzach, zgodnie z wymaganiami 
Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej. 

Co jeszcze należy zmienić: Należy uświadomić posłom, że osiągnięcie poziomu mak-
symalnego zrównoważonego połowu (MSY) do roku 2015 nie jest nowym elementem 
zaproponowanym w procesie reformy. Już w 2002 roku Unia Europejska zobowiązała się 
do osiągnięcia MSY do roku 2015. Rozporządzenie podstawowe WPRyb nie może okazać 
się mniej ambitne niż zobowiązania podjęte 10 lat temu. 
 

plany na przyszłość 
Problem: Aby skończyć z krótkowzroczną polityką ostatnich dziesiątek lat, nowa 
WPRyb powinna być realizowana w oparciu o długoterminowe, bardziej skuteczne zarzą-
dzanie. Wieloletnie palny zarządzania dla wszystkich łowisk na poziomie poszczególnych 
regionów powinny stanowić trzon zreformowanej polityki. Powinno się określić jasne 
cele i terminy ich realizacji. 

Pozytywne zmiany: Termin wdrożenia planów wieloletnich jest jasno określony. Roz-
winięcie zakresu planów w celu zminimalizowania negatywnego wpływu rybołówstwa na 
środowisko oraz dostosowanie potencjału połowowego do istniejących zasobów ryb to 
także pozytywne aspekty propozycji.  

Co jeszcze należy zmienić: Plany wieloletnie i regionalizacja procesu zarządzania to 
kluczowe elementy nowej WPRyb. Wieloletnie plany zarządzania gwarantują zrówno-
ważoną eksploatację zasobów, a regionalizacja zapewnia lepsze dostosowanie śródków 
technicznych w zakresie zarządzania do poszczególnych akwenów. Zarządzanie rybołów-
stwem powinno być prowadzone przy udziale wszystkich interesariuszy, w ramach grup 
współzarządzania ustanowionych dla poszczególnych łowisk. 
 

Te same przepisy dla dalekich mórz 
Problem: Przepisy i standardy zreformowanej WPRyb powinny dotyczyć wszystkich 
statków UE bez względu na to, gdzie poławiają. Biorąc pod uwagę pogarszający się stan 
zasobów ryb na świecie zalecenie to wydaje się koniecznością. (patrz Biuletyn nr 3). Jako 
trzecia, co do wielkości na świecie, flota unijna powinna świecić przykładem w zakresie 
stosowania zasad zrównoważonego rybołówstwa. 

Pozytywne zmiany: Do tej pory Unia Europejska nie pokazała swojej siły politycznej 
na scenie międzynarodowej. Propozycja, zwiększenia aktywności politycznej UE na arenie 
światowego rybołówstwa daje nadzieję na bardziej racjonalną eksploatację żywych zasobów 
poza wodami UE. W dobrym kierunku zmierza tak-
że propozycja bardziej precyzyjnego określe-
nia zasad prowadzenia połowów przez statki 
unijne w morzach leżących poza Unią. Gwa-
rantuje ona przestrzeganie praw człowieka 
w krajach nienależących do Unii. 

Co jeszcze należy zmienić: Nale-
ży wprowadzić nakaz wymiany danych 
dotyczących połowów w celu określe-
nia ewentualnych nadwyżek w 
dostępnych zasobach (których 
nie mogą wykorzystać kraje 
trzecie). 

czas potrzebny na odbudowę zasobów przy połowach prowadzonych z różną intensywnością
  Połowy prowadzone na mo-

rzach poza Unią Europejską 
powinny uwzględniać potrzeby 
lokalnych społeczności.

  Tylko obfite zasoby ryb mogą zapewnić stabilną przyszłość dla sektora rybołówstwa.

1) Salz, P. (2012). Socio-economic benefits of a bold EU fisheries reform – a discussion paper. Framian BV. 
2) Froese, R. et al. (2011). Generic harvest control rules for European fisheries. Fish and Fisheries 12:340-351 
3) Froese R. (2011). Fishery reform slips through the net. Nature 475:7 
4) “Sustainable Exploitation of Fish: What do we mean by MSY?”, Environmental Defense Fund, stock 
assessment scientist Helen Takade-Heumacher
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Unser Ziel

wwf.de

Wir wollen die weltweite Zerstörung der Natur und Umwelt stoppen und eine 
Zukunft gestalten, in der Mensch und Natur in Harmonie miteinander leben.

Ewa Milewska | Kierownik projektu Zrównoważone rybołówstwo | WWF Polska | T: + 48 22 849 84 69 | emilewska@ wwf.pl
Przygotowane i wydane przez David Burrows | davidgburrows@yahoo.co.uk • Redakcja: Stella Nemecky stella.nemecky@wwf.de 
© Copyright of WWF International ® Trademark of WWF International • Wyprodukowano na  papierze ekologicznym

Głównym celem WWF jest budowanie przyszłości, w której 
ludzie żyją w harmonii z przyrodą.

wwf.pl
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Tuńczyk błękitnopłetwy: 
populacja w punkcie zwrotnym? 
WWF z zadowoleniem odnotowu-
je, płynące z oszacowań nauko-
wych Międzynarodowej Komisji 
ds. Ochrony Tuńczyka Błękitno-
płetwego (ICCAT), sygnały świad-
czące o wzroście liczebności popu-
lacji tuńczyka błękitnopłetwego 
we wschodnim Atlantyku i Morzu 
Śródziemnym.

Jeżeli dane te zostaną potwier-
dzone, będziemy świadkami po-
zytywnej zmiany w liczebności te-
go zagrożonego gatunku. „Proces 
odbudowy populacji jest długo-
trwały. W zarządzaniu tym rybo-
łówstwem muszą nadal być sto-
sowane środki techniczne, takie 
jak kwoty połowowej oraz okresy 
połowowe”- powiedział dr Sergi 
Tudela, kierownik programu ds. 
rybołówstwa, w biurze WWF dla 
Morza Śródziemnego. Nadal nie-
pokoją doniesienia o nielegalnych 
połowach tuńczyka. 

potrzeba uwzglednienia regio-
nalnych struktur współzarzą-
dzania rybołówstwem  
19 września 2012 roku Komisja 
ds. Rybołówstwa Parlamentu 
Europejskiego gościła członków 
Śródziemnomorskiej Platformy 
Rybaków Tradycyjnych MedArt-
Net, która zaprezentowała nowy 
model zarządzania rybołów-
stwem. Platforma apeluje o stwo-
rzenie grup współzarządzania dla 
wszystkich łowisk europejskich. 
„Nie prosimy o pieniądze na 
kutry. Reforma powinna za-
pewnić najlepsze rozwiązania w 
zakresie zarządzania, tzn. współ-
zarządzanie dla poszczególnych 
łowisk. Pozwoli to na przetrwanie 
rybakom tradycyjnym”, powie-
dział Mauricio Paulido, reprezen-
tant Platformy z Hiszpanii. 

chroŃmy rybołóWSTWo 
przybrzeŻne 

©
 F

. B
as

se
m

ay
ou

ss
e/

W
W

F-
C

an
on

nie okradajmy mórz  biuletyn – listopad 2012

80% kutrów w UE należy do segmentu rybołówstwa przybrzeżnego, dotychczas 
ignorowanego w propozycjach reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Poprzez 
różne struktury organizacyjne, jak na przykład Śródziemnomorska Platforma 
Rybaków Tradycyjnych MedArtNet lub „Plateforme de la Petite Pêche Artisanale 
Française“, zrzeszające tradycyjnych rybaków francuskich, podjęto działania, 
których celem jest zrównoważone rybołówstwo. Rybacy tradycyjni apelują o 
powołanie lokalnych grup współzarządzania rybołówstwem, angażujących ryba-
ków, naukowców, administrację, organizacje pozarządowe i innych interesariuszy 
w skuteczne wdrażanie wieloletnich planów zarządzania. Obecna propozycja 
reformy nie proponuje konkretnych rozwiązań. 

charles braine, rybak tradycyjny z bretanii, Saint Quay portrieux, francja   
„Jest wiele powodów, aby wspierać 
regionalizację i współzarządzanie. Metody 
połowów, tradycja rybacka czy warunki 
geograficzne różnią się pomiędzy regiona-
mi. Skuteczne zarządzanie rybołówstwem 
musi brać pod uwagę te różnice. Ponadto, 
rybacy będą przestrzegali przepisy, w 
tworzeniu których brali udział. Musimy 
również zapewnić właściwą kontrolę. Prze-
pisy będą skuteczne, jeśli będą uzupełnione 
o właściwe systemy kontroli. Współzarząd-

zanie na poziomie poszczególnych regionów powinno obejmować wszystkich 
rybaków, ale promować tych, którzy przestrzegają zasad zrównoważonego 
rybołówstwa.”

christian decugis, rybak tradycyjny z morza śródziemnego, St raphael, francja    
„We Francji rybacy zawsze stosowa-
li regionalne podejście do zarządzania 
rybołówstwem. Obecnie coraz więcej ludzi 
użytkuje zasoby morskie, jak na przykład 
wędkarze rekreacyjni. Pojawiły się też inne 
problemy, jak na przykład zanieczyszczenie 
wód morskich. Wszyscy musimy im stawić 
czoła: rybacy przybrzeżni, naukowcy, 
administracja, społeczeństwo. Jesteśmy 
przekonani, że regionalne zarządzanie 
rybołówstwem to najskuteczniejsze rozwią-

zanie. Zarządzanie oparte o wiedzę i przy współudziale wszystkich interesariuszy 
pozwoli na przetrwanie lokalnych społeczności żyjących z rybołówstwa oraz 
zachowanie żywych zasobów morza dla przyszłych pokoleń.”

Więcej informacji: www.medartnet.org i http://vimeo.com/43352701

  Charles Braine: “Musimy zapewnić 
skuteczne metody kontroli.”  

  Christian Decugis: „Razem pokonajmy 
wyzwania.” 


