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Wspólna Polityka Rybołówstwa (WPRyb.) jest zestawem przepisów przyjmowanych przez instytucje unijne, 

aby zarządzać flotami rybackimi Europy i chronić stada ryb.  

Jej ewolucja była trudna od jej utworzenia w 1983 r. Wielu rybaków obwiniało ją o utratę tysięcy miejsc 

pracy i pogorszenie stanu wielu stad ryb. WPRyb. jest przedmiotem gruntownego przeglądu i reformy co 

10 lat.  

Najnowsze jej wcielenie weszło w życie w 2014 roku; po raz pierwszy decyzje były podejmowane 

wspólnie przez Radę UE i Parlament Europejski. Wielu komentatorów uznało, że w ten sposób WPRyb. 

odpowiada bardziej poglądom opinii publicznej.  

W 51 artykułach, WPRyb. zawiera 3 główne filary: 

 

1. Rozporządzenie podstawowe ustalające podstawowe zasady zarządzania rybołówstwem w 

wodach unijnych i międzynarodowych. Głównym celem jest zapewnienie zrównoważonego 

stanu stad ryb w długim okresie, poprzez osiągnięcie tzw. Maksymalnego Podtrzymywalnego 

Połowu (MSY) dla wszystkich stad do roku 2015 tam gdzie to możliwe, a najpóźniej do roku 2020.  

Środkami prowadzącymi do tego celu są: obowiązek wyładowywania wszystkich złowionych ryb 

(zakaz odrzutów), plany wieloletnie dla każdego regionu rybackiego, alokacja możliwości 

połowowych, zarządzanie zdolnością połowową, a także wdrażanie ekosystemowego podejścia 

do zarządzania rybołówstwem.  

 

2. Organizacja rynku rybnego: utworzona po to, aby wzmocnić rolę producentów i konsumentów w 

dostarczaniu zdrowych, zrównoważonych i niedrogich produktów rybnych. Ustala zasady dla 

organizacji producentów, standardy rynkowe dla produktów, wymogi informacji konsumenckiej, a 

także zasady konkurencji i uzyskiwania informacji rynkowych.  

 

3. Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR): instrument finansowy alokowany rybakom i innym 

zainteresowanym grupom za pośrednictwem państw członkowskich, w celu zapewnienia funduszy 

niezbędnych do wspierania realizacji celów WPRyb. 

 

Dla rybaków małoskalowych używających sieci o niskim wpływie na środowisko, jest wiele powodów 

do zadowolenia z reformy WPRyb. Rozporządzenie podstawowe zawiera teraz obietnice: przyczyniania 

się do dobrego standardu życiowego rybaków małoskalowych oraz promowania rybołówstwa 

małoskalowego, rzemieślniczego i przybrzeżnego w strefie 12-milowej. Co najważniejsze, Artykuł 17 

zobowiązuje Państwa Członkowskie do używania przejrzystych i obiektywnych kryteriów alokacji kwot 

krajowych, łącznie z kryteriami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi, a także – do dawania 

zachęt do używania selektywnych narzędzi połowowych oraz technik połowowych o zmniejszonym 

wpływie na środowisko, np. przez zmniejszone zużycie paliwa czy szkodliwość dla siedlisk.  

Przewodnik 1 wyjaśnia rolę Rady Ministrów UE w corocznym ustalaniu Całkowitych Dopuszczalnych 

Połowów (TACs). TACs ustalane w oparciu o doradztwo naukowe ICES (Międzynarodowa Rada Badań 

Morza), są następnie dzielone pomiędzy Państwa Członkowskie, które z kolei, na tej podstawie, alokują 

prawa połowowe swoim flotom krajowym. Niemniej jednak, większość Państw Członkowskich, zamiast 

działania zgodnego z duchem i literą Artykułu 17, raczej opiera alokacje kwot wyłącznie na historycznych 
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wielkościach połowów firm rybackich. System nagradza więc tych, którzy łowili najwięcej w okresie 

wybranym jako referencyjny, a nie tych, którzy łowili w sposób najbardziej zrównoważony i którzy 

często nie byli proszeni czy zobowiązani do rejestrowania swoich połowów. 

 

Co LIFE może dla Ciebie zrobić? 

Najnowsza WPRyb. nie jest doskonała, ale przynajmniej zawiera nadzieję dla rybaków małoskalowych – 

jeśli zostanie dobrze wdrożona. Rolą Rybaków Małoskalowych Europy o Niskim Wpływie na Środowisko 

(LIFE) jest zapewnienie, że Państwo, jako rybacy małoskalowi, będą mieć realny udział w decyzjach UE, 

które bezpośrednio wpływają na Wasz los – teraz i w przyszłości. 

W LIFE wierzymy, że ci którzy łowią z sposób zrównoważony oraz mają wysoką wartość ekonomiczną i 

społeczną dla lokalnych wspólnot, powinni być nagradzani preferencyjnym dostępem do praw 

połowowych zgodnie z Artykułem 17. To właśnie dlatego Artykuł 17 jest jednym z priorytetów LIFE, ale 

sukces osiągniemy tylko z Waszą pomocą i wsparciem – nie możemy tego zrobić sami! 

LIFE pracuje ze swoimi członkami i dla nich. Jesteśmy Państwa głosem na poziomie europejskim,  

i wszędzie indziej gdzie potrzebujecie naszego wsparcia.  

*** 


