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Priorytety dla zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb)

Europejskie łowiska należały niegdyś do jednych z najbardziej produktywnych na świecie, ale 40 
lat WPRyb przyczyniło się do poważnego wytrzebienia populacji ryb, do degradacji ekosystemu 
oraz gatunków, siedlisk i obszarów chronionych przez unijne przepisy ochrony przyrody. 
Rybołówstwo stało się niezrównoważone, coraz mniej opłacalne i uzależnione od subsydiów ze 
środków publicznych. To z kolei doprowadziło do ubożenia przybrzeżnych społeczności i do 
rosnącego uzależnienia od ryb z importu.  
 
Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, europejska flota rybacka jest zdecydowanie zbyt duża. 
Większość europejskiego rybołówstwa to działalność prowadzona na małą skalę, na 
jednostkach do 12 m długości. Obecna polityka UE bardziej sprzyja destrukcyjnej, 
nieselektywnej i paliwochłonnej flocie, kosztem ekologicznie zrównoważonych metod 
połowowych.  
 
Obecna reforma daje możliwość przywrócenia dobrego stanu naszych mórz i 
społeczności rybackich. 

WPRyb powinna położyć kres nadmiernym połowom, zmniejszyć szkody ekosystemu i 
odbudować europejski sektor rybołówstwa, aby stał się ekologicznie zrównoważony, oraz 
trwały w perspektywie społecznej i gospodarczej. Jedynie taka reforma zagwarantuje w 
przyszłości europejskim konsumentom bogactwo lokalnych ryb łowionych w odpowiedzialny 
sposób. 

Propozycja rewizji zasadniczego prawodawstwa UE w zakresie zarządzania rybołówstwem 
będzie częścią pakietu obejmującego działania wewnętrznej i zewnętrznej polityki rybołówstwa, 
zasady wspólnego rynku oraz nowego instrumentu finansowego.  

Po raz pierwszy prawo współdecydowania na temat polityki rybołówstwa ma Parlament 
Europejski. Z nadzieją patrzymy na europejskich parlamentarzystów, którzy mogą poprzeć nową 
WPRyb, która przyniesie zdrowe zasoby ryb i przyczyni się do osiągnięcia dobrego stanu 
ekologicznego wód Unii Europejskiej, zgodnie z Dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej 
z 2008 roku. Jedynie dzięki odbudowaniu zasobów ryb, WPRyb będzie mogła zabezpieczyć 
przyszłość zarówno dla ryb, jak i dla rybaków i konsumentów. 
 

Nasze organizacje działają w Brukseli oraz na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w 
każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Wspólnie zabieramy głos w imieniu kilku 
milionów ludzi, których ogromnie martwi przyszłość naszych oceanów.   
 

Popieramy reformę WPRyb, która: 

• przywróci dobry stan naszych mórz i społeczności uzależnionych od rybołówstwa. 
• położy kres przełowieniu i pomoże w przejściu na ekologicznie zrównoważone praktyki 

połowowe, zarówno dla połowów na wodach unijnych, jak i poza nimi. 
• będzie szanować wskazania naukowców i naturalne ograniczenia ekosystemów. 
• będzie stosować podejście ostrożnościowe podejście ekosystemowe. 
• zapewni sprawiedliwe i uczciwe korzystanie z zasobów morskich. 
• zagwarantuje w przyszłości europejskim konsumentom bogactwo lokalnych ryb łowionych 

w odpowiedzialny sposób. 
• wykorzystywać będzie publiczne fundusze w celu rozwiązania problemu nadmiernych 

połowów, a nie w taki sposób by je powodować 
 
Nasze propozycje usprawnień w trzech obszarach priorytetowych przedstawione są na kolejnej 
stronie. 
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1) Wyznaczenie prawidłowych celów: nie ma rybołówstwa bez zdrowych mórz 
Zdrowe morza i produktywne zasoby rybne są warunkiem wstępnym dobrej kondycji sektora 
rybołówstwa. Zwodnicza kultura podejmowania krótkoterminowych decyzji, mających na celu 
jedynie tłumienie gospodarczych i społecznych skutków obniżonych możliwości połowowych 
poważnie naraziła długoterminową trwałość zasobów rybnych, zagrażając zdolności przeżycia 
całego sektora.  
 
Wzywamy parlamentarzystów europejskich do:  
• Utrzymania celu odnowienia stad ryb powyżej poziomu mogącego wygenerować 

maksymalny zrównoważony odłów (tzw. MSY), jako założenia dla zrównoważonego i 
sprawiedliwego dostępu do możliwości połowowych. 

• Zapewnienia, aby nowa WPRyb tak uregulowała kwestie rybołówstwa, by oddziaływanie 
na środowisko mieściło się w granicach zgodnych z osiąganiem dobrego stanu środowiska, 
jak zostało to określone w Dyrektywie Ramowej w Sprawie Strategii Morskiej, oraz by 
zapewnić korzystny status ochrony gatunków, siedlisk i obszarów Natura 2000, zgodnie z 
dyrektywą ptasią i siedliskową.  

 
2) Zapewnienie perspektywicznego zarządzania rybołówstwem i wdrożenie 

podejścia ekosystemowego, zgodnego z nauką  
Reforma z 2000 r. zobowiązała Unię Europejską do zarządzania rybołówstwem na bazie 
podejścia ekosystemowego, jednak wdrażanie tej zasady były bardzo powolne i niespójne.. 
Nowa WPRyb musi sprawić, aby zarządzanie eksystemowe rybołówstwem stało się w pełni 
operacyjne we wszystkich regionach w określonym horyzoncie czasu. Jak stanowi to prawo 
USA, limity połowowe nie mogą być wyznaczane powyżej limitów zalecanych przez 
naukowców. 
 
Wzywamy parlamentarzystów europejskich do:  
• Wyznaczenia horyzontu czasowego dla opracowania i przyjęcia wieloletnich planów 

bazujących na podejściu ekosystemowym i spójnych w wymogami Dyrektywy Ramowej w 
Sprawie Strategii Morskiej, a także do koordynowania zarządzania na płaszczyźnie 
regionalnej.  

• Przyjęcia zapisów zapewniających nie przekraczanie limitów połowowych określanych 
przez naukowców, w celu przywrócenia i utrzymania populacji poławianych gatunków 
powyżej poziomu zdolnego wyprodukować maksymalny zrównoważony odłów, najpóźniej 
do roku 2015. 

• Większego zaangażowania w położenie kresu odrzutom i w minimalizowanie przyłowów 
nie poławianych gatunków, w tym ryb, ptaków, żółwi. 

• Utrzymania obowiązku postępowania zgodnie z takimi samymi, prawnie wiążącymi 
standardami dla wszystkich jednostek europejskich, niezależnie od miejsca połowów. 

 
Uważamy, że decyzje operacyjne oraz zarządzanie powinny być w rękach instytucji i 
interesariuszy na poziomie regionalnym, państw członkowskich oraz na poziomie lokalnym. 
Decyzje te muszą być zgodne z nadrzędnymi celami WPRyb, oraz z uzgodnionymi wieloletnimi 
planami, w których należy ustalać cele śmiertelności połowowej, określać wyznaczanie i 
kontrolowanie ilości ryb możliwych do odłowienia, limity przyłowów oraz szersze kwestie 
zarządzania rybołówstwem.  
 
3) Priorytetowe traktowanie wyznaczania możliwości połowowych w naturalnych 
granicach zasobów 
Szacuje się, ze flota UE ma zdolność połowową przekraczającą dwa do trzech razy 
zrównoważony poziom. Nadmierne moce połowowe są siłą napędową przełowienia, które 
sprawia, że flota staje się nieopłacalna. Bez ukierunkowanych i prawnie wiążących rozwiązań, 
mających na celu dopasowanie floty do dostępnych zasobów, reforma nie ma sensu. 
 
Wzywamy parlamentarzystów europejskich do:  
• Wzmocnienia zapisów dotyczących zarządzania zdolnością połowową floty, aby zapewnić 

obowiązkową redukcję nadmiernych mocy połowowych i taką restrukturyzację floty, która 
dopasuje ją do dostępnych możliwości połowowych. 

• Odrzucenia obowiązkowego charakteru proponowanego programu zbywalnych koncesji 
połowowych (tzw. TFC). Powinna istnieć swoboda wyboru między różnymi narzędziami, 
aby najlepiej dostosować przydział dostępu do możliwości połowowych. 

• Zapewnienia, aby przydział dostępu do zasobów ryb dla zawodowych rybaków był 
postrzegany jako system przywilejów, którym towarzyszą wyraźne zobowiązania. Przywilej 
połowowy oznacza, że ryby uznawane są za zasoby publiczne, tak więc przydział ma 
ograniczenie czasowe. System zabezpieczeń musi pozwalać na odpowiednio wczesne 
odwołanie praw połowowych, jeśli uznane to zostanie za konieczne ze względów 
biologicznych, społecznych, ekonomicznych lub w związku z naruszaniem zasad. 

• Wprowadzenia kryteriów rankingowych do przydziału dostępu do zasobów ryb. Takie 
kryteria powinny faworyzować tych, których działalność ma najmniejsze oddziaływanie na 
środowisko morskie, którzy mogą wykazać się historią ścisłego przestrzegania przepisów 
prawa i których działalność ma pozytywny wpływ na lokalną przybrzeżną społeczność. 
Kryteria te powinny być stosowane w ramach długoterminowego zarządzania, 
spełniającego centralne cele.  
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