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Miejsce, w którym należy być, 
aby konkretnie wpływać na 
europejskie i krajowe decyzje, ze 
wsparciem LIFE ! 

  



Komitety Doradcze 
 

 

Page 1 

WPRyb. z 2002 roku zdefiniowała “szerokie zaangażowanie zainteresowanych stron na wszystkich 

etapach prowadzenia polityki, od koncepcyjnego do wdrożeniowego” jako podstawową zasadę dobrego 

zarządzania. To zaangażowanie zainteresowanych stron zostało sformalizowane przez Komitet 

Doradczy ds. Rybołówstwa i Akwakultury (ACFA) oraz powołanie Regionalnych Komitetów Doradczych 

(Regional Advisory Councils, RACs). 

 

Komitety Doradcze są złożone z jednej strony z przedstawicieli przemysłu rybackiego, reprezentujących 

cały łańcuch wartości, które uzyskały 60% wszystkich miejsc; pozostałe 40% miejsc przekazano 

przedstawicielom „innych grup interesu”, łącznie z organizacjami pozarządowymi, konsumenckimi, 

przedstawicielami sektora turystyki i innymi zainteresowanymi sprawami morskimi  

i przybrzeżnymi.  

Ogólną rolą Komitetów Doradczych jest przedstawianie Komisji oraz rządom Państw Członkowskich UE 

rekomendacji odnośnie zarządzania rybołówstwem i w sprawach pokrewnych. 

Podczas ostatniej reformy WPRyb., w 2012 roku zidentyfikowano scentralizowany i nieefektywny proces 

decyzyjny jako jedną z podstawowych wad poprzednich „edycji” polityki, zorientowanej przesadnie na 

kwestie krótkoterminowe kosztem zrównoważenia ekonomicznego, środowiskowego i społecznego w 

dłuższym okresie. W ramach reformy, zamknięto więc ACFA i zwiększono rolę RACs, przekształcając je w 

„Komitety Doradcze” (Advisory Councils, ACs), wciąż jednak operujące na zasadzie regionalnej – dla 

Mórz: Bałtyckiego, Śródziemnego, Północnego, Czarnego (w trakcie powstawania) oraz Wód: Północno-

Zachodnich i Południowo-Zachodnich.  

 

Intencją jest ułatwienie podejścia opartego o regiony morskie („regionalizacji”), lepiej uwzględniające 

różnorodność rybołówstwa na poziomie lokalnym, krajowym i regionalnym przez „regionalne” Komitety 

Doradcze. Powołano także 5 dodatkowych Komitetów Doradczych nie mających charakteru regionalnego, 

których celem jest zwiększenie zaangażowania zainteresowanych stron w najważniejszych aspektach 

wdrażania WPRyb.: rybołówstwa dalekomorskiego, połowów pelagicznych, regionów peryferyjnych, 

akwakultury oraz rynków.  

 

Wśród ich obowiązków, w kontekście regionalizacji, znajduje się doradzanie przy szczegółowym 

wdrażaniu zakazu odrzutów, planów wieloletnich dla poszczególnych regionów morskich, czy ustalaniu 

technicznych środków ochrony zasobów.  

 

Jaka jest rola LIFE i co LIFE może zrobić dla Ciebie? 

Do niedawna, miejsca zarezerwowane dla rybaków przy „stolikach decyzyjnych”, były zajmowane przez 

przedstawicieli dużych statków, skutecznie wpływających na tworzenie i wdrażanie prawa regulującego 

stada, możliwości połowu i miejsca pracy.  

Dziś sprawy mają się inaczej. Dzięki zreformowanej WPRyb., a także obecności i wsparciu LIFE, rybacy 

małoskalowi też mogą, a nawet muszą – być obecni przy „stoliku decyzyjnym”. Część miejsc 

przeznaczonych w Komitetach Doradczych dla sektora rybackiego, została zarezerwowana dla rybaków 

małoskalowych. Obecnie, reprezentacja rybaków małoskalowych w ACs jest wymogiem prawnym. Tak 

więc, macie Państwo okazję do przedstawienia Waszych problemów oraz postulatów i sprawienia, że 
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rekomendacje Komitetów Doradczych, bezpośrednio wpływające na unijne prawo i Waszą 

działalność, będą korzystne dla wszystkich sektorów.  

Komitety Doradcze są miejscem, w którym po prostu trzeba być, żeby skutecznie dać swój wkład do 

polityk unijnych i krajowych. Ze strony LIFE, możemy poprowadzić Twoją organizację do sukcesu na tym 

polu, poprzez: 

• Pomoc w przygotowaniu wniosku o członkostwo w odpowiednim Komitecie Doradczym; 

• Wsparcie kosztów członkostwa, w tym składek, spotkań przygotowawczych, itp.; 

• Przeprowadzenie szkoleń, przygotowanie briefingów i tłumaczeń; 

• Organizację konsultacji przed spotkaniami ACs – stosownie do potrzeb. 

W LIFE, jesteśmy po to aby wzmacniać rybaków małoskalowych takich jak Państwo, umożliwiając 

Wam angażowanie się w procesy decyzyjne, w których możecie zrobić wielką różnicę. 

Przyłącz się do LIFE, spraw aby Twój głos był słyszalny! 

*** 


