
Streszczenie 
Można sobie wyobrazić, że w wodach europejskich żyje 
wystarczająco dużo ryb, aby wykarmić dodatkowych 
160 milionów obywateli UE, a unijny sektor rybołówstwa 
generuje dodatkowy przychód w wysokości 3,2 mld 
euro rocznie i tworzy 100 tys.nowych miejsc pracy.1,2 

To mogłoby się urzeczywistnić, gdybyśmy pozwolili, 
aby zasoby ryb wzrosły do poziomu maksymalnego 
zrównoważonego odłowu (MSY), poprzez wyznaczenie 
odpowiednich kwot połowowych. Im wcześniej zasoby ryb 
zostaną przywrócone do zrównoważonych poziomów, tym 
wcześniej możliwe będzie czerpanie wszystkich korzyści.

Celem ostatnio przyjętej wspólnej polityki rybołówstwa 
jest odbudowa zasobów ryb i sprawienie, aby europejskie 
rybołówstwo ponownie stało się zrównoważone i 
opłacalne. Osiągnięcie tego celu jest możliwe wyłącznie 
pod warunkiem dysponowania odpowiednimi danymi 
dotyczącymi zasobów ryb i właściwego egzekwowania 
przepisów zapobiegających przełowieniu. 

Dla przyszłości europejskich zasobów ryb istotne jest 
ukierunkowanie instrumentu finansowego WPRyb – 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) 
– na gromadzenie danych, kontrolę oraz egzekwowanie 
obowiązujących przepisów.

Bez dodatkowych środków na 
zbieranie danych i egzekwowanie 
przepisów istnieje ryzyko porażki 
zreformowanej wspólnej polityki 
rybołówstwa 

Nieznane wody

Nic nie wiemy na temat stanu unijnych zasobów ryb. Pobłażliwe systemy kontroli sprawiają, że 
30-40 procent konsumowanych ryb pochodzi z nielegalnych, nieraportowanych i nieregulowanych 
źródeł. Jeśli nasze morza mają odzyskać stabilny i rentowny stan, niezbędne jest posiadanie od-
powiednich danych na temat naszego rybołówstwa, oraz system prawidłowego egzekwowania 
prawa obowiązującego w tym zakresie.
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Obecne środki dostępne na zbieranie danych, kontrolę oraz 
egzekwowanie przepisów wynoszą zaledwie 1,5% wartości 
wyładunków. Potrojenie tej kwoty do 302 mln euro rocznie 
byłoby stosunkowo niewielką inwestycją, gdyż dałaby ona 
korzyści w postaci dodatkowych miejsc pracy i dostaw 
żywności. Każde 1 euro zainwestowane w gromadzenie 
danych, kontrolę oraz egzekwowanie przepisów może 
potencjalnie zapewnić zwrot w wysokości 10 euro. Co 
więcej, interesariusze sektora rybołówstwa popierają 
koncepcję wspólnych przedsięwzięć, a niektórzy z nich 
domagają się poprawy koordynacji zbierania danych.3,4 

Ramy nowych subwencji EFMR stanowią okazję do 
zdecydowanego zwiększenia środków przeznaczonych 
na zbieranie danych, kontrolę oraz egzekwowanie 
przepisów. Wynik nadchodzącego głosowania w sprawie 
EFMR w Parlamencie Europejskim albo przyniesie dalsze 
przełowienie, albo wesprze ustalanie właściwych kwot, 
zrównoważone połowy i odpowiedzialne zarządzanie 
naszymi zasobami ryb. 

Zbieranie danych
Dokładne informacje na temat dostępnej biomasy zasobów 
ryb w wodach UE umożliwią ustalanie odpowiednich kwot 

tys.nowych
http://www.economics.org
mailto:aniol.esteban@neweconomics.org


2 Nieznane wody

Aktualne finansowanie
Do tej pory niewiele zainwestowano w zbieranie danych, 
kontrolę i egzekwowanie przepisów w celu wspierania 
zrównoważonego rybołówstwa. W latach 2007 - 2013 
coroczne inwestycje unijne na zbieranie danych wynosiły 
41,5 mln euro. W tym samym czasie UE inwestowała 49,3 
mln euro rocznie w kontrolę i egzekwowanie przepisów. 
Łączne wydatki w wysokości nieco ponad 100 mln euro 
stanowią jedynie 1,5% wartości wyładunków – pomimo 
dużej skali przełowienia.12 

Dane Komisji Europejskiej pokazują, że dotacje na inne 
przedsięwzięcia, – z których wiele jest szkodliwych – 
znacznie przekraczają środki przeznaczone na zbieranie 
danych, kontrolę oraz egzekwowanie przepisów. Na 
przykład środki przeznaczone na uzyskanie dostępu do 
wód zagranicznych przewyższają ponad trzykrotnie kwotę 
wydawaną na zbieranie danych na temat wód unijnych.13

Opłacalna inwestycja
Potrojenie wartości obecnego finansowania przeznaczonego 
na zbieranie danych, kontrolę oraz egzekwowanie 
przepisów do 302 mln euro rocznie w dużym stopniu 
pomoże w zwalczaniu przełowienia w UE, co może 
przynieść dodatkowe połowy warte 3,2 mld € rocznie. 
Jeżeli przedsięwzięcia te okażą się skuteczne, każde 1 
euro zainwestowane w zbieranie danych, kontrolę oraz 
egzekwowanie przepisów może potencjalnie zapewnić 
zysk w wysokości 10 euro. Wyraźnie widać, iż stosunkowo 
niewielkie środki finansowe mogą przynieść ogromne 
korzyści, gdy przeznaczy się je na zwalczanie przełowienia.

Zwiększone fundusze stanowić będą wciąż jedynie 4,6% 
wartości wyładunków. Ponadto inwestycja wysokości 302 
mln euro jest porównywalna z potencjalnym finansowaniem 
budowy nowych jednostek w ramach EFMR (236 mln euro), 
zgodnie z poprawką 32b (patrz tabela). Budowa większej 
liczby jednostek wstrzyma odbudowę zasobów ryb, gdyż 

połowowych. Niestety stan wielu zasobów ryb w UE jest 
nieznany.6 W północno-wschodnim Atlantyku oszacowano 
tonaż brutto w odniesieniu do niespełna połowy zasobów 
ryb. W Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym współczynnik 
ten wynosi poniżej jednej czwartej (patrz mapa).

Lepsze zarządzanie
Wpływ dysponowania danymi na zrównoważone 
zarządzanie jest dowiedziony. Wyniki jednego z badań 
sektora rybołówstwa stwierdziły wyraźny spadek liczebności 
nieoszacowanych zasobów ryb i oznaki powrotu do 
zrównoważonego poziomu tam, gdzie zasoby te zostały 
oszacowane.7

Nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (NNN) 
nie przestrzegają kwot połowowych. W raporcie z 2008 roku 
oszacowano, że 30-40% ryb złowionych w UE pochodzi z 
połowów NNN.8

Nowa reforma WPRyb obejmuje wprowadzenie zakazu 
odrzutów. Jednak bez właściwej kontroli i egzekwowania 
przepisów cała reforma zostanie zniweczona. Wprowadzenie 
zakazu odrzutów zostało spowodowane publicznym 
oburzeniem, po ujawnieniu przez Komisję Europejską, że 
obecnie rybacy wyrzucają średnio prawie jedną czwartą 
połowów, a w niektórych rejonach aż 70%. Wyraźnie widać, 
jak potężna może być rola zbierania danych.9

Badania wykazały również, że na całym świecie silne 
i kompetentne władze publiczne obniżają poziom 
nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów (NNN).10 Odnosi się to również do krajów 
europejskich, w których obserwatorzy na statkach zgłaszali 
próby zastraszania i przekupstwa.11 

Europejskie wyniki z kontroli koordynowanych przez 
Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa wskazują, 
że co najmniej jeden na 17 unijnych jednostek popełnia 
jednoczesne naruszanie przepisów. 
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3 Nieznane wody

Wyniki brytyjskich prób eliminacji odrzutów 

Rybołówstwo Średni 
wskaźnik 
odrzutów  
(w %)

Wskaźnik 
odrzutów 
w trakcie 
próby (w %)

Połowy dorsza włokiem 
(Morze Północne)

38,0 0,2

Połowy soli włokiem ramowym 
(Obszar VIIe)

28,0 0,1

 Połowy gładzicy włokiem 
ramowym (Obszar VIId i e)

8,0 0,2

Połowy żabnicy włokiem 
ramowym (Obszar VII)

6,0 1,1

Połowy płaszczki włokiem 
ramowym (Obszar VII)

12,0 1,3

Źródło: Organizacja ds. Zarządzania Morskiego24

Potencjalne z korzyści ze zrównoważonego zarządzania ry-
bołówstwem są olbrzymie. Nowe ramy finansowania z EFMR 
stanowią doskonałą okazję do znaczącego zwiększenia 
środków przeznaczonych na zbieranie danych, kontrolę oraz 
egzekwowanie przepisów. To wyjątkowa szansa na zwalcze-
nie przełowienia i uzyskania dodatkowych korzyści w postaci 
wzrostu przychodów, możliwości pozyskania żywności i no-
wych miejsc pracy. 

przyczyni się do nadmiernych mocy połowowych będących 
główną przyczyną przełowienia.

Taki poziom zwrotu z inwestycji potwierdzony jest również 
w innych badaniach na temat zbierania danych, kontroli 
oraz egzekwowania przepisów. Ocena oddziaływania 
opracowana przez Europejską Sieć Informacji i Obserwacji 
Środowiska Morskiego szacuje, że koszt programu 
w wysokości 20 mln euro mógłby przynieść zwrot w 
przedziale 360 – 500 mln euro. Oznacza to zwrot od 18 do 
25 euro z każdego zainwestowanego euro.18

Ostatnio przeprowadzona próba zakazu odrzutów w 
Wielkiej Brytanii przy użyciu elektronicznego monitoringu 
wszystkich statków przyniosła ogromny spadek poziomu 
odrzutów. Roczny koszt monitoringu jednej jednostki 
wyniósł 9 139 euro, który, jak się szacuje, spadnie do około 
8 tys. euro. Jednak nawet tak drogi środek elektronicznego 
monitorowania – który w skali całej UE może kosztować 
nawet 1 mld euro – przyniesie zwrot na podobnym 
poziomie zmniejszenia odrzutów.19,20 

Okazja do zmiany 
Bez odpowiedniego zbierania danych, kontroli i 
egzekwowania przepisów, unijne prawo regulujące 
rybołówstwo może pozostać jedynie polityką na papierze. 
Braki dostępnych danych są ogromne w związku z 
nieznanym stanem połowy zasobów ryb.21 Zakres 
nieprzestrzegania kontroli i egzekwowania przepisów 
dotyczących połowów szacuje się na 30-40%,22 a 
wskaźnik odrzutów na 23%.23 
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Figure 1. Roczne środki  przeznaczane  na rybołówstwo  unijne (w mln euro)
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