
M O R E  F I S H
for healthy seas

©
 b

ea
tr

ic
e 

pr
ev

e 
/ I

st
oc

kp
ho

to
.c

om

1

Raport pt. Przestrzenna ekspansja rybackich statków UE i spoza UE na oceanach 
świata pokazuje, że w ostatnich 50 latach statki rybackie z UE poławiały coraz dalej 
na południe. Wiele populacji ryb znalazło się w stanie zagrożenia. Powierzchnia 
zagrożonych łowisk wzrosła z około 10 milionów do 100 milionów km2, co stanowi 
prawie jedną trzecią powierzchni oceanów na świecie. 

Unia Europejska jest zależna od zasobów ryb w odległych morzach. Rosnąca eks-
ploatacja w rejonach wschodniej i zachodniej Afryki doprowadziła do wyczerpania 
zasobów i spadku połowów.

Raport pokazuje wpływ rybołówstwa na stan zasobów w morzach i oceanach. Wiele 
łowisk znajduje się w bardzo złym stanie.

„Do lat 80-tych, łowiliśmy coraz więcej i coraz dalej. 30 lat później, chcielibyśmy 
łowić tyle samo, ale połowy spadają. Oznacza to jedno – nasze morza i oceany są 
wyeksploatowane, ponieważ połowy nie były prowadzone w sposób zrównoważony” 
– mówi Karoline Schacht z WWF. 

Unijne dopłaty paliwowe oraz zły stan łowisk na terenie Unii Europejskiej są powo-
dem prowadzenia połowów w dalekich regionach. Reforma Wspólnej Polityki Rybo-
łówstwa daje Unii Europejskiej możliwość wprowadzenia nowych (Ciąg dalszy na str.2) 

ZASOBY RYB 
DALEKOMORSKICH 
MALEJĄ
 
Jak wynika z raportu WWF przygotowanego w ramach projektu 
„Nasze morza”, dalekomorskie statki rybackie ze Stanów Zjed-
noczonych, Chin, Japonii i Rosji masowo poławiają ryby w coraz 
bardziej odległych rejonach świata.
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Dobre przykłady do 
naśladowania

Tony Long, 
Dyrektor 
Biura Polityki 
Europejskiej 
WWF 

Rybołówstwo jest działalnością 
prowadzoną na skalę globalną. W 
związku z tym osiągnięcie założeń 
zrównoważonego rybołówstwa 
powinno być celem dla wszystkich 
łowiskach. Prowadzona obecnie 
w Unii Europejskiej dyskusja nad 
reformą Wspólnej Polityki Rybo-
łówstwa (WPRyb) nabiera tempa. 
Polityka ta wpłynie także na stan 
zasobów poza granicami Unii.
W październiku 2011 roku, Kanclerz 
Niemiec Angela Merkel stwierdziła, 
że WPRyb można rozpatrywać w 
dwóch aspektach: zasad prowadze-
nia rybołówstwa na obszarze Unii 
Europejskiej oraz poza jej granica-
mi. Merkel zwróciła uwagę na błę-
dy obecnego systemu połowów na 
wodach zewnętrznych, który często 
pozbawia lokalne społeczności jedy-
nego źródła dochodów. Gruntowna 
reforma WPRyb nie będzie możli-
wa, jeśli przyjmiemy, że rozwiąza-
niem problemu jest zmniejszanie 
połowów w UE kosztem zwiększenia 
tych prowadzonych w innych czę-
ściach świata.
Popyt na produkty rybne w UE po-
woduje, że 65% surowca jest impor-
towane z łowisk, które wymagają 
ochrony i zmian systemu zarządza-
nia. (Ciąg dalszy na str.2) 
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(Ciąg dalszy ze str. 1) zasad prowadzenia 
połowów na wodach międzynarodowych 
lub wodach krajów trzecich (patrz niżej).

W ramach kampanii „Więcej ryb” WWF 
nawołuje do wprowadzenia jednakowych 
przepisów regulujących połowy, nieza-
leżnie od położenia łowiska. Oznacza to, 

że Unia Europejska powinna wprowadzić 
zrównoważone zarządzanie prowadzone 
w oparciu o wieloletnie plany zarządzania 
dla poszczególnych łowisk. Jednocześnie 
WWF wzywa do usprawnienia systemu 
zbierania danych naukowych i wycofania 
ogromnych dotacji paliwowych, które 
pozwalają na prowadzenie rybołówstwa w 
odległych rejonach pomimo spadających 
połowów i zysków. 
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(Ciąg dalszy ze str. 1) Pozytywnym kro-
kiem w tym kierunkiem jest włączenie 
wymiaru zewnętrznego rybołówstwa 
europejskiego do reformy WPRyb. Zapi-
sy te nie są wystarczająco szczegółowe.

Reforma zakłada, że umowy pomiędzy 
Unią Europejską a państwami trzecimi 
powinny nosić nazwę „Porozumień w 
sprawie zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem” i opierać się na zasa-
dach zrównoważonego rybołówstwa. 
Zmiana nazwy porozumień nie wystar-
czy. Trzeba zagwarantować, że statki 
unijne będą łowić jedynie nadwyżkę 
kwoty, której dane państwo nie jest w 
stanie lub nie zamierza odłowić. Unia 
Europejska powinna również podjąć 
kroki na rzecz usprawnienia systemu 
pozyskiwania danych naukowych i za-
rządzania rybołówstwem w krajach, na 
wodach których poławia.

WWF uważa że porozumienia między-
narodowe powinny opierać się na wie-
loletnich planach zarządzania, podob-
nie jak na łowiskach Unii Europejskiej. 
Mandat do negocjacji wysokości oraz 
zasad użytkowania kwot połowowych 
w krajach trzecich powinien zostać od-
dany Komisji Europejskiej. Konieczne 
jest również wprowadzenie zapisów 
nakładających na armatorów obowią-
zek ponoszenia kosztów użytkowania 
łowisk leżących poza wodami UE oraz 
uniemożliwiających zmianę bandery, 

co skutkowało przeniesieniem proble-
mu nadmiernej zdolności połowowej do 
krajów trzecich.
Unia Europejska wydaje miliony na po-
łowy poza wodami Wspólnoty. Połowy 
te nie są jednak prowadzone w sposób 
zrównoważony. UE jest czwartym na 
świecie producentem produktów ryb-
nych i dlatego to działanie jest szko-
dliwe. Unia Europejska jest członkiem 
wielu Regionalnych Organizacji ds. 
Zarządzania Rybołówstwem. Aby móc 
wpływać na podejmowane w ramach 
tych organizacji decyzje oraz promować 
wieloletnie plany zarządzania, mandat 
negocjacyjny powinien trafić do Komi-
sji Europejskiej, reprezentującej Unię 
Europejską w 6 organizacjach zarzą-
dzających populacjami tuńczyka oraz 11 
zarządzających innymi gatunkami ryb.
Reforma WPRyb daje szansę ochrony 
przełowionych zasobów w Unii, jak i 
poza nią. UE powinna postrzegać wy-
miar zewnętrzny WPRyb jako narzędzie 
na rzecz promowania zasad zrówno-
ważonego rybołówstwa poza wodami 
Wspólnoty. Członkowie Parlamentu 
Europejskiego mają obecnie szansę na 
ograniczenie nadmiernych połowów 
w krajach trzecich. Nadszedł czas na 
wypracowanie zrównoważonych zasad 
połowów!
Tony Long, Dyrektor 
Biura Polityki Europejskiej WWF

IStNIENIE WSZYStKICH 
żYWYCH ORgANIZMóW 
JESt pOWIĄZANE.
Raport ilustruje wpływ rybołówstwa 
na stan zasobów ryb w okresie od roku 
1950 do 2006. Obszary zaznaczone 
kolorem czerwonym wskazują miejsca, 
w których przełowienie miało nega-
tywny wpływ na ekosystem. 

W morzach i na lądzie istnieją złożone 
łańcuchy pokarmowe. Jeżeli złowimy 
zbyt dużo ryb stanowiących jedno 
z ogniw, stwarzamy zagrożenie dla 
całego łańcucha. 

Raport na stronie: 
wwf.eu/cfp_external_dimension 30% wykorzystania biomasy 20% wykorzystania biomasy

“Powinniśmy skłonić kraje 
spoza UE do przestrzegania 
dyrektywy UE dotyczącej 
wykorzystania jedynie 
nadwyżki zasobów ryb” –
stwierdził dr Mohamed Vall, kierow-
nik program WWF w Mauritanii.
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60 SEKuND O uMOWACH pARtNERSKICH
Zagadnienie:
Europejczycy uwielbiają ryby. Aż 65% 
konsumowanych w Unii Europejskiej ryb 
pochodzi z innych części świata. Aby flota 
unijna mogła poławiać poza granicami 
Wspólnoty konieczne jest zawarcie umów 
o partnerstwie w sprawie połowów z 
poszczególnymi państwami. Połowy te 
pozwalają na dostarczenie odpowiedniej 
ilości ryb na unijny rynek. W zamian za 
dostęp do zasobów kraje trzecie otrzymują 
od Unii Europejskiej fundusze na rzecz 
rozwoju lokalnego sektora rybołówstwa w 

sposób, który przyczyni się do zrównowa-
żonego wykorzystania zasobów. Obecnie 
Unia Europejska jest stroną 13 takich 
porozumień – głównie z krajami afrykań-
skimi. Niestety, zakres tych porozumień 
jest niewystarczający. Zreformowana 
WPRyb powinna zagwarantować więcej 
niż jedynie zmianę nazwy porozumień.

 problem:
Większość obowiązujących obecnie 
porozumień nie gwarantuje osiągnięcia 
równowagi ekologicznej i ekonomicz-
nej. Na wodach krajów trzecich statki 
unijne poławiają znacznie więcej ryb, niż 
wynoszą nadwyżki, których dane kraje 
nie są w stanie wyłowić. Proceder ten jest 
trudny do udowodnienia z powodu braku 
wystarczających danych. Jednak według 
Komitetu ds. Rybołówstwa na Środko-
wym i Wschodnim Atlantyku większość 
stad w wodach Afryki Zachodniej jest 
przeławianych. Co więcej środki finanso-
we przekazywane przez Unię w ramach 
umów bardzo rzadko wykorzystywane 
są na rzecz rozwoju obszarów zależnych 
od rybołówstwa czy na rzecz osiągnięcia 
celów zrównoważonego rybołówstwa. Spo-
sób wykorzystania tych środków nie jest 
monitorowany, czego konsekwencją jest 
czerpanie korzyści z umów jedynie przez 
kilka krajów oraz firm.

 Wymagania:
Propozycja zreformowanej Wspólnej Poli-
tyki Rybołówstwa po raz pierwszy zawiera 
zapisy dotyczące wymiaru zewnętrznego 
rybołówstwa. Ma to zagwarantować 
objęcie statków unijnych tymi samymi 
zasadami bez względu na miejsce poło-
wów. Umowy o partnerstwie w sprawie 
połowów mogą zostać zerwane, jeśli będą 

miały negatywny wpływ na środowisko 
lub gospodarkę. W połowie grudnia 
Parlament Europejski odrzucił decyzję 
o kontynuowaniu umowy z Marokiem z 
powodu nadmiernej eksploatacji niektó-
rych stad ryb oraz ograniczonego udziału 
funduszy unijnych w poprawie polityki 
rybackiej. Nie ma również dowodów, że 
społeczność Zachodniej Sahary korzystała 
z tych funduszy. Tym samym zdecydowa-
no o odstąpieniu od umowy i rozpoczęciu 
negocjacji nowego porozumienia.

 Rozwiązania:
Nie ma wątpliwości, że państwa 
członkowskie lub/i przedsiębiorstwa 
działające na obszarze UE powinny 
płacić za dostęp do zasobów rybnych w 
krajach trzecich. Należy jednak zadbać, 
aby wszystkie porozumienia z krajami 
trzecimi gwarantowały spełnienie tych 
samych kryteriów, które obowiązują na 
obszarze Unii. Wszelkie fundusze prze-
kazywane w ramach umów powinny 
wspierać lokalne społeczności. 

WIęCEJ RYB  Biuletyn – Styczeń 2011

  Obecnie dostęp floty UE do odległych łowisk opłacany jest z pieniędzy podatników.

 Wiele stad ryb w rejonie Afryki Zachodniej jest 
przełowionych.

20% wykorzystania biomasy 10% wykorzystania biomasy

“Aby umowy o partnerstwie 
gwarantowały prowadzenie 
zrównoważonych połowów, 
muszą być negocjowane 
przy udziale wszystkich 
interesariuszy i podawane 
do publicznej wiadomości” –
powiedział Ibrahima Niamadio z 
Programu Ekoregionu Północno- 
Afrykańskiego WWF

©
 J

o 
B

en
n 

/ W
W

F-
C

an
on

©
 M

ar
k 

E
dw

ar
ds

 / 
W

W
F-

C
an

on

Od roku 1950 powierzchnia 
zagrożonych łowisk wzrosła z 10 
do 100 milionów km2 i jest równa 
jednej trzeciej powierzchni 
oceanów na świecie.
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W I A D O M O ś C I 
Innowacyjne  narzędzie 
połowowe (Smart gear) 
Konkurs WWF prowadzony jest 
corocznie od 2005 roku. Nagrody 
przyznawane są za innowacyjne 
narzędzia połowowe, ograniczają-
ce przyłów żółwi, ssaków mor-
skich, ptaków i ryb. 

Nagrodę WWF w wysokości 30 
000 USD zdobyło urządzenie 
ograniczające przyłów ptaków 
w połowach prowadzonych przy 
użyciu sznurów haczykowych. Tuż 
za nim znalazł się tzw. „SeaQuali-
zer”, zaprojektowany do użytku w 
połowach rekreacyjnych ukierun-
kowanych na gatunki głębinowe. 
Ryby te są wyciągane z wody z 
wypełnionym pęcherzem pław-
nym. Jeżeli zostaną wypuszczone, 
zginą, ponieważ nie mogą pozbyć 
się gazu z pęcherza i zejść na 
większe głębokości. SeaQualizer 
pozwala na wypuszczanie ryb na 
właściwej głębokości. Więcej infor-
macji na www.smartgear.org.

Zbyt słabe przepisy dotyczące 
ochrony tuńczyka i miecznika 
W czasie ostatniego spotkania Mię-
dzynarodowej Komisji ds. Ochrony 
Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT)
wzmocniono środki mające na celu 
ograniczenie nielegalnych poło-
wów tuńczyka błękitnopłetwego 
w Morzu Śródziemnym. Komisja 
zdecydowała o wdrożeniu elektro-
nicznego systemy raportowania 
połowów tuńczyka błękitnopłetwe-
go, który pozwoli na gromadze-
nie dokładniejszych danych. WWF 
popiera te zmiany, ale jednocześnie 
zwraca uwagę na istniejące luki w 
systemie dostaw, w szczególności 
na proceder „tuczenia” tuńczyka. 
WWF wzywa do wdrożenia rze-
telnej kontroli dostaw ryb do farm 
tuńczykowych w Morzu Śródziem-
nym, a w przypadku braku kontro-
li, do zakazu prowadzenia hodowli 
tuńczyka w regionie. Według 
WWF, w przypadku miecznika, 
popularnej i nadmiernie eksploato-
wanej śródziemnomorskiej ryby, 
nowe przepisy okazały się zbyt 
słabe. Więcej informacji na 
www.panda.org/tuna

Fakt: Jedno jest pewne: stan mórz 
i oceanów jest bardzo zły. Co więcej, 
od ponad 25 lat stan ten nie poprawia 
się. Ocenia się, że na cztery zbadane 
populacje ryb w europejskich morzach, 

trzy są przełowione. Nie posiadamy wystarczających danych, żeby ocenić stan 
wszystkich populacji ryb. Stan ponad połowy populacji nie został oszacowany. Nie 
możemy niestety założyć, że wszystkie nieoszacowane stada są w dobrym stanie. 
Jeżeli reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa nie spełni oczekiwań, za dziesięć 
lat, w czasie następnej reformy WPRyb, według Komisji Europejskiej tylko 8 na 
136 populacji będzie stabilnych.  

Czy wiesz, że … Jeżeli zasoby ryb w europejskich morzach odbudują się, rybo-
łówstwo będzie przynosiło aż pięciokrotnie wyższe zyski.

Fakt: Liczba osób zatrudnionych w 
rybołówstwie europejskim zmniejsza 
się o 4 - 5% rocznie od 1996/97. W tym 
samym okresie nastąpił 30% spadek 
wyładunków ryb. Pomimo dotacji, 
rybołówstwo europejskie walczy o 
przetrwanie. To musi się zmienić. Do 
tej pory ministrowie odpowiedzialni za 
sektor nie rozwiązali problemu niepew-
nej przyszłości rybołówstwa, a obecna 

polityka sprzyja krótkowzrocznym rozwiązaniom. W rezultacie możemy stracić i 
ryby i miejsca pracy. Nowa polityka rybołówstwa może zapewnić restrukturyzację 
sektora rybołówstwa z pożytkiem dla ryb, rybaków i przetwórców. 

Czy wiesz, że … W okresie od 1997 do 2003 roku, zatrudnienie w sektorze 
rybołówstwa zmniejszyło się o 23%. Największy spadek zatrudnienia nastąpił w 
Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech (o 80%). 

MItY, KtóRE SłYSZYSZ ...
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„Jeżeli w wyniku reformy 
Wspólnej polityki Rybołówstwa 

ograniczone zostaną połowy, 
rybołówstwo europejskie 

zostanie pozbawione wielu 
miejsc pracy.”

„Stan mórz i oceanów nie jest 
zły. Ekolodzy przerysowują 

problem przełowienia.”  

  Liczba zatrudnionych w sektorze rybołówstwa (bez przetwórstwa i akwakultury) 
 Całkowite wyładunki w UE w tys. ton (UE-27)

Więcej faktów i mitów na stronie: www.wwf.eu/fisheries

tendencje w odniesieniu do liczby zatrudnionych w sektorze rybołówstwa oraz 
wyładunki w uE w okresie 1998 - 2007.

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 
Anouk Delafortrie | Campaign & Communications Manager European Marine & Fisheries Policy | wwF european policy 
Office | T: +32 2 743 8800 | adelafortrie@wwf.eu • Przygotowane i wydane przez David Burrows | davidgburrows@yahoo.co.uk 
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Głównym celem WWF jest budowanie przyszłości, w której 
ludzie żyją w harmonii z przyrodą.
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