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Zaczyna się nowa era 
dla rybołówstwa

Tony Long, 
Dyrektor 
Biura Polityki 
Europejskiej 
WWF 
 

Obecny kryzys finansowy i gospo-
darczy dowodzi, że czasy, trwającego 
przez ostatnie 30 lat i wspieranego 
przez media i reklamy, konsump-
cjonizmu kończą się. Skromniejsze 
oczekiwania, dostosowane do rze-
czywistej ilości surowców natural-
nych, powinny stać się nową normą. 
Efektywne wykorzystanie zasobów 
i eliminacja odpadów stają się kluczo-
wymi zagadnieniami. Bardziej wy-
dajna produkcja oraz zrównoważone 
wykorzystanie surowców natural-
nych staną się źródłem innowacji i 
nowych miejsc pracy. 

Sektor rybołówstwa również podle-
ga tym nowym trendom. Od lat przy 
pomocy funduszy unijnych wspiera 
się przestarzałe, niezrównoważone 
praktyki w rybołówstwie. Zamiast 
wspierania działań na rzecz ograni-
czania nadmiernego potencjału poło-
wowego, wydaje się miliony euro na 
modernizację lub budowę większych i 
szybszych statków (Cd. na stronie 2) 

„Efektywne wykorzystanie 
zasobów to nie zachcianka, 
lecz absolutna konieczność.”

Zdrowe populacje ryb prowadzą do dobrobytu społeczności lokalnych. Dobrze 
zarządzane stada gwarantują dodatkowe miejsca pracy oraz są źródłem żyw-
ności i zysków. Niestety, zarządzanie rybołówstwem w Unii Europejskiej nie 
gwarantuje wydatkowania środków publicznych na zrównoważone i odpowie-
dzialne zarządzanie zasobami. W rezultacie produktywność większości stad ryb 
znajduje się poniżej ich naturalnych zdolności. Odrzuty są rażącym przykła-
dem marnowania zasobów. Niestety nie jedynym. Miliony euro pochodzące z 
naszych podatków wydawane są na dotacje, które zamiast ograniczać, potęgują 
problem przełowienia. WWF uważa, że reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa 
(WPRyb) jest szansą na pokazanie światu jak zarządzać żywymi zasobami mórz 
w sposób zrównoważony poprzez zaprzestanie szkodliwych praktyk. Wzywamy 
przedstawicieli Parlamentu Europejskiego do podjęcia tego wyzwania.

„Zreformowana WPRyb musi gwarantować regionalne podejście do zarządzania 
łowiskami, w ramach którego wszystkie zainteresowane strony będą czuwać, aby 
dostęp do zasobów był przyznawany tylko tym, którzy łowią w sposób zrówno-
ważony” – mówi Roberto Ferrigno z WWF. „To jedyny sposób na zaprzestanie 
marnotrawstwa zasobów i publicznych pieniędzy oraz ochronę populacji ryb.”

 
Zasoby 
Problem: Nawet 60% wszystkich złapanych przez 
statki unijne ryb trafia z powrotem do morza na sku-
tek restrykcji związanych z kwotami połowowymi, jak 
i w wyniku stosowania technik połowowych powodu-
jących przyłów ryb niewymiarowych lub gatunków 

chronionych. To marnotrawstwo niszczy ekosystemy morskie. Wraz z rybami do 
mórz trafiają miliardy euro, które mogłyby trafić do rybaków. (Cd. na stronie 2) 

maRNUjEmY NiE 
TYLKo RYBY 
działania prowadzone w ramach licznych kampanii skupiły się na problemie 
odrzutów. Tymczasem miliony euro marnowane są na szkodliwe subsydia.
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Liczba zatrudnionych w sektorze rybołówstwa 
(UE-27, Liczba zatrudnionych w tys. EuroStat 2012)

  Dotacje paliwowe oraz zwolnienia z podatków
 EFR        Drugi Instrument Finansowy*
 Inne       Pomoc państwowa

*Unijna pomoc finansowa na wdrożenie WPRyb

Dotacje dla rybołówstwa w roku 2009
Procentowy podział 3,3 miliarda euro bezpo-
średnich i pośrednich dotacji wypłaconych w 
sektorze rybołówstwa (UE-27) w roku 2009 

(Schroeer et al. 2011, Oceana)
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Problem
Kiedyś łowiska europejskie należały do 
jednych z najbardziej produktywnych 
na świecie. W wyniku 30 lat obowiązy-
wania Wspólnej Polityki Rybołówstwa 
(WPRyb) większość stad ryb została 
przetrzebiona, a ekosystemy, poszczegól-
ne gatunki i siedliska silnie wyniszczone. 
Powszechnie występująca we flotach 
europejskich nadmierna zdolność poło-
wowa doprowadziła do sytuacji, w której 
na każde cztery stada ryb trzy eksploato-
wane są na poziomie powyżej maksy-
malnego zrównoważonego połowu (MSY 
to maksymalny połów roczny, któremu 
dane stado może podlegać średnio co 
roku, bez szkód dla jego produktywno-
ści). Komisja Europejska przyznała, że 
subsydia przyczyniły się do utraty natu-
ralnej równowagi poprzez utrzymywanie 
zbyt licznych flot rybackich. 

 Presja
W latach 2007 – 2013 Europejski Fun-
dusz Rybacki (EFR) miał za zadanie 
realokację dotacji umożliwiających 
zwiększanie potencjału połowowego flo-
ty na rzecz działań w zakresie zrówno-
ważonego rybołówstwa. W jaki sposób? 
Na przykład, poprzez finansowanie 
redukcji floty oraz działań przyjaznych 
środowisku. W rzeczywistości stało się 
inaczej. Wdrożenie EFR napotykało na 
wiele problemów, m.in. niejednoznacz-
ne, wręcz niejasne przepisy, opóźnienia 
w implementacji oraz ograniczone kon-
trole oraz brak bieżących sprawozdań 
dotyczących realizacji ze strony krajów 
członkowskich. Skutkowało to mniej-

szymi subsydiami na redukcję potencja-
łu połowowego flot, odbudowę popu-
lacji ryb i ekosystemów. Jak stwierdził 
Trybunał Obrachunkowy w raporcie z 
grudnia 2011 r., więcej funduszy zostało 
przeznaczonych na utrzymanie i rozwój 
niezrównoważonych praktyk, takich jak 
wzrost potencjału połowowego. 

 Z ostatniej chwili 
Od roku 2014 Komisja Europejska 
zaproponowała zastąpienie EFR nowym 
funduszem. Budżet Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego ma 
wynosić 6,5 miliarda euro a głównym 
celem funduszu jest doprowadzenie do 
wzrostu zatrudnienia i rozwoju sektora. 
Propozycja funduszu zwiera środki na 
modernizację statków i narzędzi poło-
wowych, rozwój akwakultury, promocje 
lokalnych miejsc pracy, dywersyfikacje 
przychodów oraz wsparcie we wdrażaniu 
planowania przestrzennego na morzu.

 Rozwiązanie
Czy EFMR to dobre rozwiązanie? 
Fundusz ma swoje dobre i złe strony. 
Pozytywną zmianą jest wycofanie dofi-
nansowania budowy nowych statków i 
wymiany silników. Propozycja dopłat na 
modernizację floty i narzędzi połowo-
wych oraz inwestowanie w akwakulturę 
wzbudza jednak niepokój, ponieważ 
nie zostały określone żadne wytyczne 
w zakresie ochrony środowiska. Flota 
europejska ma nadal zbyt duży potencjał 
połowowy. Pomoc finansowa nie powin-
na przyczyniać się do przełowienia. 
Większa cześć funduszu powinna zostać 

przeznaczona na ochronę populacji ryb, 
zmniejszenie odrzutów i przyłowów, 
poprawę systemów identyfikowalności 
oraz utrzymanie zdrowych ekosystemów 
morskich.

Planowanie, zarządzanie i kontrola 
realizacji nowego funduszu wymaga-
ją usprawnienia. Jego funkcjonowanie 
powinno być bardziej przejrzyste. W tro-
sce o spójność, unikanie strat i wzmoc-
nienie znaczenia funduszu, zmiany 
wprowadzone do EFMR powinny znaleźć 
odzwierciedlenie w innych przepisach 
dotyczących dotacji dla rybołówstwa, 
takich jak pomoc państwowa oraz umo-
wy o partnerstwie w sprawie połowów.

  Wielkie statki. Jeszcze większe straty. Na budowę tego statku wydano 6,2 miliona € unijnych środków publicznych oraz 132 000 € dotacji na jego późniejszą modernizację.
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(Cd. ze strony 1) rybackich, które eksplo-
atują coraz mniej liczne stada ryb. 
Efektem jest zubożenie zasobów natu-
ralnych naszych mórz, nierentowny 
sektor rybołówstwa oraz stara i zbyt 
duża flota rybacka.

Jednak niewłaściwe wykorzysta-
nie funduszy unijnych to nie jedyna 
bolączka europejskiej polityki rybo-
łówstwa - od lat prowadzona jest ona 
bez poszanowania zasobów natu-
ralnych. W wyniku nieskutecznych 
i niekorzystnych przepisów prawa, 
europejskie populacje ryb poddawa-
ne są ogromnej presji prowadzącej 
do przełowienia. Obecnie 63% zba-
danych populacji ryb w rejonie Pół-
nocnego Atlantyku i 82% w rejonie 
Morza Śródziemnego jest poddawa-
nych nadmiernej eksploatacji. Refor-
ma Wspólnej Polityki Rybołówstwa 
(WPRyb) przeprowadzana jest raz 
na 10 lat. Jest to unikalna okazja do 
powstrzymania dalszej degradacji 
żywych zasobów mórz, jak również 
zaprzestania marnotrawstwa środ-
ków publicznych. Reforma WPRyb 
może stać się wzorem dla Europy i 
świata, poprzez wykazanie, że moż-
liwa jest racjonalna i zrównoważona 
eksploatacja zasobów naturalnych i 
gospodarczych.

W strategii „Europa 2020”, Komisja 
Europejska jasno stwierdza, że bar-
dziej efektywne wykorzystanie zaso-
bów jest „niezbędne do zapewnie-
nia gospodarczego i ekologicznego 
bezpieczeństwa w Europie”. Piękne 
słowa niewiele jednak zmienią. Liczą 
się: nowe ustawodawstwo, polityka i 
instrumenty finansowe.

Reforma sektora rybołówstwa nie 
będzie łatwa i bezbolesna. Należy 
przywrócić równowagę ekologicz-
ną, gospodarczą i społeczną poprzez 
zabezpieczenie przetrwania popula-
cji ryb i ich siedlisk, które są źró-
dłem utrzymania dla społeczności 
zależnych od rybołówstwa. W chwili 
obecnej, decyzje w zakresie reformy 
rybołówstwa są w gestii Parlamentu 
Europejskiego. Wierzymy, że eurode-
putowani podejmą właściwe decyzje 
na następne lata.

Tony Long, WWF Bruksela

 

„Gruntowna reforma 
WPRyb zapewni 
zrównoważony rozwój 
społeczny, gospodarczy i 
środowiskowy - w tym celu 
konieczne są zmiany.”

Rozwiązanie: Jeśli rybacy popra-
wią selektywność metod połowowych 
możliwe jest w krótkim czasie zmini-
malizowanie, a nawet wyeliminowanie 
odrzutów. Ich eliminacja do 2018 roku 
powinna stać się jednym z głównych 
celów planów wieloletnich, które 
powinny zostać stworzone dla wszyst-
kich łowisk do 2015 roku przy udziale 
wszystkich zainteresowanych stron.

Czy wiesz, że? W Wielkiej Brytanii, 
dzięki modyfikacjom tradycyjnych 
narzędzi połowowych, udało się ogra-
niczyć wielkość odrzutów o 52%. Mniej 
odrzutów, oszczędności na paliwie 
oraz wyższa wartość złowionych ryb 
przekonały rybaków do słuszności 
tych działań.  

Finansowanie
Problem: Unia Europejska jest 
jednym z trzech głównych płatników 
wspomagających sektor rybołówstwa. 
W 2009 r. 3,3 miliarda euro wydano 

na subsydia wspierające rybołówstwo (patrz wykres na stronie trzeciej). 2/3 tych 
środków wykorzystano na działania szkodzące środowisku. 

Rozwiązanie: WWF uważa, że pomoc publiczna powinna być wykorzystana na 
działania promujące zrównoważone rybołówstwo takie jak: dostosowanie potencjału 
połowowego do wielkości zasobów czy pomoc lokalnym społecznościom we wprowa-
dzaniu zrównoważonych praktyk połowowych i dywersyfikacji źródeł dochodów. 

Czy wiesz, że? Ekonomiści sklasyfikowali w 2004 roku ponad 75% stad ryb jako 
„nierentowne”, a roczne straty wynikające z ich eksploatacji oszacowali na 38 
miliardów euro. Dzięki zmianom w systemie zarządzania rybołówstwem większość 
z tych środków mogłaby trafić do lokalnych społeczności (Bank Światowy).  

Miejsca pracy 
Problem: Zyski w europejskim rybołówstwie wahają się w granicach 3-6%. W 
Nowej Zelandii dochodzą do 40%. Jeśli WPRyb nie zostanie gruntownie zreformo-
wana, przewiduje się spadek zatrudnienia w sektorze na poziomie 1-2% rocznie.

Rozwiązanie: Dzięki odbudowie stad do, lub powyżej poziomu gwarantującego 
maksymalny zrównoważony połów możliwe jest stworzenie stabilnego i przynoszące-
go wyższe zyski rybołówstwa.

Czy wiesz, że? Od roku 2000 z powodu niższych połowów, niekorzystnej struktury 
wiekowej osób zatrudnionych w rybołówstwie oraz niechęci młodych ludzi do podję-
cia tej pracy, o jedną trzecią spadła liczba zatrudnionych w sektorze rybołówstwa i 
akwakultury w UE. 

  Przyłów może zostać obniżony nawet o 80%.

Więcej Ryb  biuletyn – Maj 2012 Więcej Ryb  biuletyn – Maj 2012
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Połowy badawcze w celu 
redukcji odrzutów 
W czasie połowów badawczych 
prowadzonych w wielu krajach 
europejskich stwierdzono, że od-
rzuty można znacznie zreduko-
wać, czyniąc rybaków bardziej 
odpowiedzialnymi za uzyskane 
połowy. W roku 2011, w bada-
niach pod hasłem „Kwoty Poło-
wowe” prowadzonych na Morzu 
Północnym użyto zdalnie stero-
wanego systemu monitoringu i 
kamer na statkach rybackich w 
celu zweryfikowania wielkości 
połowów i udokumentowania 
odrzutów. 

Dzięki realizacji projektu udało 
się zmniejszyć oszacowane w 
2010 roku odrzuty dorsza z 38 
% i soli z 28% do 0,2%. Według 
raportu, całkowite połowy nie-
wymiarowych ryb zostały okre-
ślone jako „bardzo małe”. WWF 
uważa, że wyniki badań dają na-
dzieje na przyszłość, pokazując 
jak przy użyciu rozwiązań tech-
nologicznych można usprawnić 
kontrole połowów. Poprzez te 
rozwiązania rybacy zachęcani 
są do łowienia w sposób bardziej 
selektywny.

Cały raport dostępny na: 
http://www.marinemanagement.
org.uk/news/news/120410.htm

GLoBE zorganizował debatę 
na temat reformy WPRyb 
w Berlinie 
W dniu 24 kwietnia Organizacja 
GLOBE (Global Legislators Orga-
nisation for a Balanced Environ-
ment) zorganizowała w Bunde-
stagu w Berlinie debatę na temat 
reformy WPRyb. Przedstawiciele 
administracji, WWF, inne organi-
zacje pozarządowe oraz organi-
zacje rybackie omówiły stanowi-
sko Niemiec w sprawie reformy. 
W czerwcu 2011 na konferencji 
zorganizowanej przez GLOBE w 
Londynie powstała deklaracja do-
tycząca WPRyb, która znajdziesz 
na: http://bit.ly/Kwou9A. Aby 
poprzeć deklarację skontaktuj się 
z Sekretarzem GLOBE na Europę, 
Rafaelem Jiménez-Aybar: 
rafael.aybar@globe-europe.eu.

Reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb) 
jest od dawna przedmiotem zainteresowania eko-
logów i rybaków, a co sadzą o niej handlowcy?

To wyjątkowa okazja, żeby uczynić unijną politykę rybo-
łówstwa bardziej skuteczną, korzystną nie tylko dla firm 
z łańcucha dostaw (od rybaka do konsumenta), ale także 
dla ekologów. Tony Long nie przesadza mówiąc, że jest to 
„unikalna okazja” do przeprowadzenia reform.

W jaki sposób EuroCommerce angażuje się w 
proces reformy?

Jesteśmy członkiem potężnej Koalicji na rzecz reformy 
WPRyb, reprezentującej sektor przemysłowy oraz WWF. 
Chcieliśmy bardzo aktywnie uczestniczyć w procesie 
reformy. Ale nasze możliwości były ograniczone. Jako 
koalicja jesteśmy w stanie osiągnąć o wiele więcej. W 
postulatach nawołujących do gruntownej reformy może-
my właściwie naświetlić zarówno cele środowiskowe jak i 
cele gospodarcze oraz przemysłowe.

Czy gruntowna reforma WPRyb będzie korzystna 
dla sektora przemysłowego i handlowego?

Oczywiście. Nasz łańcuch dostaw jest złożony i dlatego ważne jest, aby każdy jego 
element został objęty reformą. Sieci handlowe dokonały już znacznego postępu, 
wyznaczając na przykład cele w zakresie pozyskiwania surowców z certyfikowa-
nych źródeł. EuroCommerce wspiera te inicjatywy poprzez angażowanie całego 
europejskiego sektora handlu. Reforma pozwoli zapewnić stabilne dostawy 
zrównoważonych produktów rybnych. Tego właśnie oczekują konsumenci.

Tak. Według ankiety WWF, 88% Europejczyków uważa, że produk-
ty rybne sprzedawane w Unii Europejskiej powinny pochodzić z 
nieprzełowionych łowisk. Czy to jest dla Pana zaskoczeniem? 

Niezupełnie. Konsumenci coraz częściej pytają skąd pochodzą ryby. Odpowiedz na 
to pytanie powinni znać handlowcy. Musimy jednak uważać, żeby nie przesadzić. 

Co ma Pan na myśli?

Padają propozycje, żeby wprowadzić dodatkowe wymagania w zakresie etykie-
towania produktów rybnych w ramach reformy WPRyb, na przykład oznaczenia 
daty połowu. Jesteśmy za lepszym informowaniem konsumentów, ale nie jestem 
pewien, czy akurat taka informacja jest najbardziej istotna. Jej umieszczenie 
na pewno podwyższy koszty produktów rybnych. Wspieramy raczej „mądre 
inwestycje”, mające na celu racjonalną eksploatację zasobów, która przyczyni się 
do odbudowy i utrzymania populacji ryb na poziomie gwarantującym stabilne 
dostawy dla przemysłu rybnego.

Więcej informacji na temat Koalicji na rzecz reformy Wspólnej Polityki 
Rybołówstwa na stronie: www.wwf.pl/koalicjaCFP

WYWiad: cHRiSTiaN VERScHUEREN
Eurocommerce zrzesza przedstawicieli handlu detalicznego, 
hurtowego oraz międzynarodowe sieci handlowe w Europie. dyrektor 
Generalny tłumaczy dlaczego gruntowna reforma WPRyb jest tak 
istotna dla handlowców.

„Konsumenci coraz 
częściej pytają skąd po-
chodzą ryby. odpowiedz 

na to pytanie powinni 
znać handlowcy.”

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

wwf.pl
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