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Shark Alliance, koalicja ponad 100 organizacji działających w dziedzinie ochrony przyrody, nauki i rekreacji, inauguruje 
piąty coroczny Europejski Tydzień Rekinów. W tym roku koalicja wzywa ministrów odpowiedzialnych za sprawy 
rybołówstwa Unii Europejskiej do ochrony rekinów przed przełowieniem i przed marnotrawną praktyką odcinania płetw 
rekinom na statkach i wyrzucania tuszy z powrotem do morza (ang. finning). 

W ramach Tygodnia Rekinów członkowie Shark Alliance, oceanaria,  płetwonurkowie i  organizacje ochrony przyrody z co 
najmniej, 16 państw Unii Europejskiej organizować będą różnego rodzaju wydarzenia uświadamiające społeczeństwo na 
temat współczesnych zagrożeń tych wyjątkowych ryb. Wspólną aktywnością wszystkich członków Shark Alliance będzie 
zbieranie podpisów pod petycją wzywającą polityków do przeciwstawienia się lobbingowi ze strony przemysłu i do 
wsparciaochrony rekinów.  W trakcie Europejskiego Tygodnia Rekinów kręcone będą także przesłania filmowe, które 
następnie przesłane zostaną do ministrów, ds. rybołówstwa w każdym z krajów członkowskich. 

Od pięciu lat organizacja Shark Alliance, urzędnicy działów rybołówstwa i ochrony środowiska Unii Europejskiej, oraz 
członkowie Parlamentu Europejskiego prowadzą dyskusje o potrzebie wprowadzenia lepszej ochrony rekinów. Dwa lata 
temu ministrowie rybołówstwa UE przyjęli nowy, bardziej zrównoważony plan działań na rzecz ochrony rekinów, który 
doprowadził do znaczącej poprawy ochrony tych wyjątkowo wrażliwych gatunków. Niestety sprawa ta nie została 
doprowadzona do końca. 

Flota UE w dalszym ciągu prowadzi połowy rekinów bez żadnych ograniczeń,wiele zagrożonych gatunków wciąż nie jest 
objętych ochroną prawną, a wspólnotowy zakaz obcinania płetw ma ogromne luki, umożliwiające jego omijanie. 

„Wieloletnie naciski ze strony opinii publicznej w całej Europie przyniosły rzeczywiste i pozytywne zmiany w ochronie 
rekinów. Pod naszą petycją podpisało się już  20 tysięcy osób, ale wciąż potrzebujemy więcej głosów poparcia aby 
doprowadzić do ostatecznego usunięcia luk w zakazie o obcinaniu płetw i aby zobligować ministrów do wywiązania się ze 
swoich zobowiązań ” powiedziała Irene Kigma, koordynatorka Europejskiego Tygodnia Rekinów. 

Długo oczekiwana propozycja Komisji dotycząca wzmocnienia rozporządzenia o zakazie odcinania płetw ma pojawić się 
jesienią bieżącego roku. Daje to nadzieję na zastąpienie kulejącego zakazu UE wzorcowym zapisem prawnym, który 
pozytywnie wpłynie na politykę dotyczącą obcinania płetw rekinom na całym świecie. 

„Unia Europejska jest globalnym liderem połowów, konsumpcji i handlu rekinami, tak więc na każdym państwie 
członkowskim spoczywa odpowiedzialność za wywieranie nacisków na rzecz zrównoważonej polityki ochrony rekinów 
zarówno na poziomie całej Wspólnoty jak i w wodach krajowych,” dodaje Martin Clark, koordynator Shark Alliance. „Mamy 
nadzieję, że publiczne poparcie okazywane w ramach Europejskiego Tygodnia Rekinów zachęci decydentów do zajęcia 
stanowiska odnośnie potrzeby wzmocnienia ochrony rekinów, przede wszystkim przed przełowieniem i obcinaniem 
płetw”” 

Aby podpisać petycję wejdź na: sharkalliancepetition.org 
  
Więcej informacji na temat Europejskiego Tygodnia Rekinów, trwającego od soboty, 15 października do niedzieli, 23 
października na www.europeansharkweek.org. 

KONIEC 
 
UWAGI DO WYDAWCÓW: 

Tegoroczny Europejski Tydzień Rekina wzywa do: 
• wprowadzenia całkowitego zakazu odcinania płetw rekinom na morzu* 
• wprowadzenia limitów połowowych na rekiny i płaszczki na podstawie doradztwa naukowego oraz  podejścia 
ostrośnościowego 
• wprowadzenia unijnej i krajowej ochrony zagrożonych gatunków rekinów i płaszczek 

- Powolny wzrost rekinów, osiąganie przez nie dojrzałości w późnym wieku i niewielka liczba potomstwa sprawia, że 
rekiny są szczególnie podatne na przełowienie (odbudowanie stada trwa bardzo długo) 

http://sharkalliancepetition.org/
http://sharkalliancepetition.org/
http://www.europeansharkweek.org/


- Wysoka cena płetw rekina kontrastuje z niską rynkową wartością jego mięsa, co stwarza ekonomiczną zachętę do 
obcinania płetw rekinom na morzu. Postulowane m.in. przez Shark Alliance wprowadzenie obowiązku wyładunku całych 
ciał rekinów (z płetwami naturalnie przymocowanymi do tuszy) nie tylko skutecznie powstrzyma praktykę obcinania 
rekinom płetw na morzu, ale również znacznie ułatwi zbieranie danych o poławianych gatunkach, które są niezbędne do 
oceny populacji i zarządzania nią. 

- *Mimo, że obecnie obowiązujące rozporządzenie unijne zakazuje obcinania płetw rekinom na morzu, derogacja pozwala 
państwom członkowskim na wydawanie na to rybakom specjalnych zezwoleń, pod warunkiem, że współczynnik masy 
płetwy rekina do złowionego całego osobnika nie przekracza 5%. Ten współczynnik jest wyższy, stąd bardziej pobłażliwe 
współczynniki stosowane są w innych krajach. Ponadto rybacy posiadający zezwolenie mogą w pełni legalnie dokonywać 
wyładunku płetw i tusz rekinów w osobnych portach, co znacznie utrudnia kontrolę i egzekwowanie prawa. Niemcy i 
Wielka Brytania ostatnio zaprzestały wydawania tych pozwoleń. Hiszpania i Portugalia wydają je wciąż większości 
rybaków łowiących rekiny. Cypr ostatnio wydał jedno takie zezwolenie. 

- Wspólnotowy Plan działania na rzecz ochrony rekinów zawiera, między innymi, zobowiązanie do wzmocnienia zakazu 
odcinania płetw rekinom w UE. W 2009 roku Rada UE przyjęła ten plan i wezwała Komisję UE do zwrócenia szczególnej 
uwagi i nadania priorytetowego znaczenia kwestii zakazu odcinania płetw. 

- Na początku roku Komisja Europejska zakończyła trzymiesięczne publiczne konsultacje na temat opcji zmiany 
rozporządzenia o zakazie odcinania płetw, zawierającego zakaz odcinania płetw na morzu. Komentarze zawierały mocne 
poparcie dla opcji „płetw naturalnie przymocowanych do tuszy” ze strony działaczy ochrony przyrody, naukowców, 
płetwonurków, pracowników oceanariów i zwykłych obywateli. Metoda wyładunku całych ciał złowionych rekinów, z 
naturalnie przymocowanumi płetwami,została również zarekomendowana przez IUCN (Międzynarodową Unię Ochrony 
Przyrody i Jej Zasobów) oraz przez ONZ i jest obecnie stosowana przez wiele flot łowiących rekiny z Ameryki Środkowej, 
Australii i USA. 
−  
- Od pięciu lat w październiku, członkowie Shark Alliance w Europie organizują tydzień różnych działań popularyzujących 
wiedzę na temat rekinów, i potrzeby ich ochrony. Celem wszystkich wydarzeń jest przede wszystkim,  zebranie nowych 
głosów, które żądają od politycznych decydentów zapewnienia przyszłości i zdrowej stuktury  populacji rekinów. 

W zeszłym roku zorganizowaliśmy różnorodne akcje w 13 krajach Unii Europejskiej,napisaliśmy ponad 34 tysiące kartek 
oraz złożyliśmy tyle samo podpisów pod petycją od naszych członków, oceanariów, ośrodków i szkół nurkowania, które, 
wraz z kolejnymi tysiącami maili i listów, przesłane zostały do członków Parlamentu Europejskiego. Dzięki tym działaniom 
większość parlamentarzystów podpisała się pod Deklaracją wzywającą do wzmocnienia obowiązującego w UE zakazu 
obcinania płetw, domagając się jednocześnie nakazu wyładunku złowionych rekinów z płetwami naturalnie 
przytwierdzonymi do tuszy.  
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