
Zakończenie Przełowienia w 
Północno-Zachodnich Wodach Europy

Corey  Arnold

Broszura XII 2014

Zarządzanie rybołówstwem w Unii Europejskiej weszło w 2014 roku w nową erę, po wejściu w życie 
zreformowanej Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb), która zakłada położenie kresu przełowieniu w 
unijnych wodach i narzuca obowiązek odbudowy zasobów ryb.

W okresie minionych pięciu lat The Pew Charitable Trusts oraz 192 inne organizacje zrzeszone w koalicji 
OCEAN2012 działały na rzecz takiej ambitnej polityki rybołówstwa. Ich wysiłki zakończyły się sukcesem, ale 
przełowienie trwa nadal. Mimo że ministrowie uzgodnili w WPRyb potrzebę odbudowy stad ryb, w dalszym 
ciągu ustalają roczne limity połowowe przekraczające poziomy zalecane przez naukowców.

Zreformowana polityka rybołówstwa musi zostać szybko i skutecznie wdrożona, o ile ma pomóc w realizacji 
wyznaczonych celów. W szczególności ministrowie rybołówstwa muszą przestrzegać uchwalonej polityki 
przy wyznaczaniu limitów połowowych i przy promowaniu zrównoważonego rybołówstwa już w 2015 roku, 
gdzie tylko to możliwe. W innych przypadkach niezbędne jest stopniowe i narastające wprowadzanie zasad 
zrównoważonego rybołówstwa, tak aby nie później niż w 2020 roku obowiązywało ono na wszystkich 
obszarach.

W celu zagwarantowania sukcesu Wspólnej Polityki Rybołówstwa, Pew rozpoczyna kampanię na rzecz 
zakończenia przełowienia w północno-zachodnich wodach Europy.

Dlaczego północno-zachodnie wody Europy?
Unia Europejska posiada trzecią co do wielkości flotę połowową na świecie i jest największym importerem 
i eksporterem ryb. Ma w związku z tym ogromny wpływ na światową politykę morską, co często sprzyjało 
nadmiernej eksploatacji stad ryb poprzez pobłażanie przy wdrażaniu unijnych przepisów Wspólnej Polityki 
Rybołówstwa i nieustanne nadmierne połowy w wyłącznej strefie ekonomicznej UE oraz na całym świecie. 



The Pew Charitable Trusts kieruje się potęgą wiedzy w celu rozwiązania najtrudniejszych aktualnych problemów. Pew stosuje 
rygorystyczne i analityczne podejście w celu poprawy polityki życia publicznego, informowania opinii publicznej i stymulacji 
społeczeństwa obywatelskiego.
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Północno-zachodnie akweny Europy będące miejscem intensywnych połowów, mogą stanowić pole 
doświadczalne dla wdrażania WPRyb w Europie i przez  unijne jednostki połowowe na całym świecie. 
Region ten obejmuje Morze Północne, Morze Celtyckie i Morze Irlandzkie oraz Ocean Atlantycki na zachód 
od Szkocji i Irlandii. Obszary te geologicznie różnią się od siebie i obejmują różnorodne tereny, począwszy 
od głębokich fiordów i stromych skał na zachodnich wybrzeżach, po piaszczyste plaże i szerokie, żyzne 
przybrzeżne błotne równiny na południu.

Zasoby rybne w północno-zachodnich wodach europejskich były przedmiotem intensywnej eksploatacji od 
ponad 100 lat. Na skutek tego doszło do zmniejszenia lub zaniku wielu populacji ryb np. dorsza i znacznego 
pogorszenia warunków życia wielu społeczności rybackich, dla których zasoby te stanowiły zasadnicze 
źródło utrzymania. W ostatnich latach uznano za przełowione ponad 40 procent zbadanych zasobów ryb w 
Atlantyku i wodach przylegających. 

Kampania
Jak do tej pory krótkoterminowe interesy rybołówstwa brały górę i na unijnych ministrów rybołówstwa 
wywierane były naciski, aby wyznaczali limity połowowe powyżej poziomów wynikających z naukowych 
rekomendacji, sankcjonując w ten sposób nadmierną eksploatację zasobów morskich. W zreformowanej 
WPRyb natomiast zawarte są prawnie wiążące wymogi położenia kresu przełowieniu do 2015 r. tam gdzie 
jest to możliwe, zaś najpóźniej do 2020 r.  Przyjęta polityka zmierza ponadto do znacznego zmniejszenia 
odrzutów – przypadkowych połowów wyrzucanych z powrotem do wody. 

W nadchodzących latach Pew będzie prowadzić kampanię na rzecz wyznaczania limitów połowowych 
zgodnych z celami WPRyb i zapewnienia skutecznego wdrożenia zakazu odrzutów.  W tym celu 
rozpoczęliśmy pracę w wielu komitetach doradczych, których zadaniem jest udzielanie rekomendacji 
państwom członkowskim i Komisji Europejskiej w zakresie wdrażania WPRyb. Współpracujemy z różnymi 
interesariuszami, popieramy właściwe rozwiązania i zachęcamy obywateli do nakłaniania decydentów do 
położenia kresu przełowieniu w Unii Europejskiej.  

Nasze cele
W celu wspierania skutecznego wdrażania zreformowanej Wspólnej Polityki Rybołówstwa, Pew działa na 
rzecz:

 • zakończenia przełowienia w północno-zachodnich wodach europejskich poprzez nakłanianie unijnych 
ministrów rybołówstwa do wyznaczania limitów połowowych pozwalających na odbudowę stad ryb do 
zrównoważonego poziomu i na jego utrzymanie.

 • zminimalizowania negatywnych skutków połowów na środowisko morskie poprzez promowanie podejścia 
ekosystemowego w zarządzaniu rybołówstwem w wodach europejskich. 
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