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WYDARZENIA MIESIĄCA

Komisja Europejska wydaje dokument Utworzenia Oceny Wpływu dla Wieloletniego Planu dla
Morza Śródziemnego
Przed zaproponowaniem aktu prawodawczego
Komisja bada istniejące przepisy i przeprowadza
ocenę wpływu, aby stwierdzić potencjalne
konsekwencje
gospodarcze,
społeczne
i
środowiskowe każdej nowej inicjatywy. W
odniesieniu do gatunków głębinowych na zachodnim
obszarze Morzu Śródziemnego, najnowsze szacunki
wykazują, że 93% zasobów połowowych jest
przeławianych, a w szczególnie krytycznej sytuacji
znajdują się morszczuk i barwena. Tym samym, 28
kwietnia, DG Mare opublikował ocenę wpływu do wniosku dotyczącego „Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego Wieloletni Plan w zakresie połowów zasobów dennych w
zachodniej części Morza Śródziemnego”. Wieloletni Plan ma na celu uzupełnienie istniejących,
krajowych planów zarządzania i objęcie planowaniem narzędzi połowowych, wykorzystywanych do
połowów zasobów dennych w zachodniej części Morza Śródziemnego, ale nie podlegających regulacji
zgodnie z bieżącymi przepisami „Rozporządzenia Śródziemnomorskiego”, takich jak włoki denne,
sznury haczykowe, pławnice, drygawice i pułapki floty francuskiej, hiszpańskiej i włoskiej. Tekst
Utworzenia Oceny Wpływu dostępny jest na stronie:
http://ec.europa.eu/smartregulation/roadmaps/docs/2016_mare_021_western_mediterranean_fisheries_en.pdf

LIFE uczestniczy w prezentacji projektu Sukces w siedzibie FAO
LIFE zostało zaproszone do Rzymu, aby uczestniczyć
w
Warsztatach
Grupy
Fokusowej
nt.
„Konkurencyjności i zrównoważonego źródła ryb i
owoców morza w Europie”, które odbyły się w
siedzibie FAO w Rzymie 18-19 maja w ramach
projektu Sukces.
Dwudniowe warsztaty skupiły specjalistów z różnych
organizacji, w większości z sektora połowów na
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wielką skalę: przetwórców i handlarzy rybami, organy certyfikujące, analityków politycznych, badaczy
akademickich, personel FAO, DG Mare i innych.
Mimo, że obecni byli przedstawiciele AIPCE-CEP i Europêche, LIFE było zdecydowanie jedyną
organizacją, która poświęca się w pełni interesom rybaków niskoskalowych o małym wpływie na
środowisko. LIFE wzbudziło duże zainteresowanie w szczególności prezentacją Dyrektora
Wykonawczego, nt. alternatywnych systemów etykietowania, krótkich łańcuchów dostaw i
marketingu produktów niskoskalowego rybołówstwa. Agencja "Bureau Veritas" wydająca certyfikaty
jest zainteresowana omówieniem z LIFE metodologii i kryteriów oceny gospodarczych i społecznych
aspektów połowów, a MSC chciałoby współpracować z rybakami niskoskalowymi w ramach
projektów oceny wstępnej.
Więcej szczegółów na stronie: http://www.success-h2020.eu/

INNE WYDARZENIA W UE


LIFE spotkało się z zarządzającymi „Proyecto Sepia” (es. „Projekt Mątwa”) 2 maja w L’Escala,
w Hiszpanii. Projekt ma na celu reprodukcję mątwy (Sepia officinalis) na otwartym morzu,
wykorzystując technikę, która pozwala na produkcję 7500 jaj na każde dwa i pół miesiąca. Projekt
obejmuje zaprojektowanie inkubatorów na materiał, który rybacy w innej sytuacji wyjmują z pułapek
i wyrzucają. W ten sposób jaja są chronione aż do wyklucia. LIFE ma nadzieję na wzmocnienie
współpracy z projektem, angażując w niego członków i wspierając powielanie tej inicjatywy na innych
obszarach.


Aby zapewnić bardziej sprawiedliwy przydział kwot i wdrożenie Artykułu 17 WPRyb przez
państwa członkowskie, LIFE koordynuje działania przy udziale wielu organizacji. W tym duchu, Jerry
Percy, Dyrektor Wykonawczy LIFE, 5 maja wziął udział w telekonferencji z pracownikami New
Economics Foundation [NEF]. Jest to instytut badawczy, specjalizujący się w gospodarce i
zaangażowany w sprawę rybaków o niskim wpływie na środowisko, poprzez udostępnianie badań i
danych, które LIFE może wykorzystać do wspierania wniosków przedkładanych państwom
członkowskimi i instytucjom UE.


11 maja Dyrektor Wykonawczy LIFE, razem z kolegami z biur z Brukseli i z Barcelony, wziął
udział w telekonferencji z Marine Stewardship Council i partnerami, po to aby zastanowić się nad
potencjalnymi punktami wspólnymi w ramach projektu Medfish. Projekt prowadzony przez WWF i
MSC ma na celu analizę stanu łowisk na Morzu Śródziemnym, we Francji i w Hiszpanii, oraz
zachęcenie, poprzez nowe możliwości rynkowe, do partnerstw miedzy podmiotami i operatorami
połowowymi.


16 i 17 przedstawiciele LIFE pojechali do Edynburga, po to aby wziąć udział w spotkaniu w
sprawie Planowania Strategicznego z organizacja członkowską Scottish Creel Fishermen’s Federation.
LIFE skorzystał z wsparcia NEF po to, aby zorganizować dzień rozmów miedzy członkami organizacji i
Dyrektorem LIFE. Celem było przygotowanie skutecznych i strategicznych kroków następczych dla
szybko rozwijającej się Federacji. NEF przygotuje sprawozdanie opisujące dyskusje i wyniki.
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Między 15 do 18 maja przedstawiciele LIFE spędzili trzy dni w Bretanii (Francja), wraz
rybakami z organizacji członkowskiej „Association Pointe de Bretagne”, aby nakręcić pierwszy film
dokumentalny na temat Europejskich Rybaków Poławiających na Małą Skalę. Film będzie dostępny
po angielsku i francusku na kanale morskim Nautical Channel, dostępnym dla 20 milionów
abonentów w 44 krajach. Inne stacje także pokażą codzienne życie rybaków o niskim wpływie na
środowisko i wymianie najlepszych praktyk miedzy dwoma zawodami morskimi: rybakami i
skiperami.


Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie w sprawie wykonalności unijnego systemu ekoetykietowania produktów rybnych i akwakultury. Sprawozdanie wydane 18 maja, analizuje trzy
rodzaje działań: wzmocnienie istniejących narzędzi; ustanowienie minimalnych wymogów unijnych;
lub stworzenie unijnego systemu eko-etykietowania. W sprawozdaniu omawia się wykonalność
każdej z możliwości, jej wady i zalety. Dokument jest dostępny na stronie:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0263&from=EN
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/feasibility-report-eu-ecolabel-scheme-forfishery-and-aquaculture-products_en.pdf


24 maja LIFE wzięło udział w okrągłym stole pt. „Gospodarczy wpływ obowiązku wyładunku”
zorganizowany w Parlamencie Europejskim przez biuro europosła Petera Van Dalena, Europêche i
EAPO.
Czterech ekspertów z Seafish, VisNed, AZTI i Uniwersytetu w Kopenhadze przedstawiło wyniki badań.
Wyniki dotyczyły prawie w całości rybołówstwa na wielką skalę w Zjednoczonym Królestwie,
Holandii, Hiszpanii i Danii. Wszystkie wnioski odzwierciedlają daleko zakrojone, nieprzewidziane i
negatywne konsekwencje zakazu odrzutów.
Badania podkreślają zmniejszający się zysk przedsiębiorstw połowowych w związku z zwiększonymi
kosztami obsługi tak na morzu, jak i na lądzie, a także w wyniku wcześniejszych zamknięć niektórych
kluczowych łowisk w związku z wykorzystaniem kwot na „gatunki przypadkowe (choke species)”.
Uwypukla się także wpływ na warunki pracy, na wynagrodzenie załogi i bhp, stwierdzając, że
potrzebna jest dodatkowa siła robocza, konieczna do sortowania, przetwarzania odrzutów i do
przenoszenia większej ilość ryb, skrzynek i lodu. Jedyni, którzy na tym zyskali, to ci, którzy uzyskali
derogację dotyczącą narzędzi wykorzystujących haczyki na iberyjskiej części Atlantyku. Eksperci
podkreślili rolę selektywności narzędzi połowowych przy szukaniu rozwiązania, stwierdzając jednak,
że potrzebne są dalsze badania po to, aby określić znaczącą selektywność narzędzi mobilnych.
Badania floty holenderskiej wykazały tendencję do zmiany włoków rozprzowych na połowy
zelektryfikowane.

WIADOMOŚCI Z ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH



FSK zaangażowane w kwestię fok
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FSK, organizacja członkowska LIFE z Danii, wzięła udział w spotkaniu informacyjnym, na którym
naukowcy z Duńskiego Państwowego Instytutu Zasobów Wodnych (DTU Aqua) przedstawili
sprawozdanie na temat szkód wyrządzanych przez foki na przybrzeżnych łowiskach w Danii, ze
szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego. Naukowcy wskazali, że w niektórych obszarach ryby
wyniszczone przez foki powodują znaczące straty w dochodach rybaków. Na przykład, na
Bornholmie, ulega zniszczeniu aż 20% połowów dorsza, a w innych częściach Danii, straty mogą
osiągnąć prawie € 3,500 miesięcznie. Rybacy FSK otrzymali informacje na temat pasożytów fok, które
mogą wywoływać wiele infekcji.
Według naukowców, narzędzia połowowe chroniące przed fokami opracowywane są w szybkim
tempie, co może stanowić rozwiązanie problemu w najbliższej przyszłości.



ADPAM gromadzi 200 rybaków i apeluje o sprawiedliwszy podział kwot tuńczyka

ADPAM, organizacja członkowska LIFE z Hiszpanii i Federación Canaria de Cofradias, przy poparciu
hiszpańskiej partii „Podemos”, zorganizowała 7 maja miting, w
którym wzięło udział 200 rybaków poławiających na małą skalę z
hiszpańskiego wybrzeża Morza Śródziemnego i z Wysp
Kanaryjskich. W świetle Artykułu 17 WPRyb, uczestnicy mitingu
apelowali o sprawiedliwszy przydział kwot tuńczyka i praw
dostępu do innych gatunków dla rybaków poławiających na małą
skalę. Wynikiem spotkania było opracowanie serii konkretnych
działań: dokumentu określającego stanowisko, harmonogramu
działań następczych, petycji i całej gamy działań wspólnych
uzupełniających utworzenie Komitetu Koordynacyjnego. Komitet
będzie złożony z przedstawicieli różnych stowarzyszeń, a LIFE
będzie go wspierało koordynacyjnie.

WITAMY NA POKŁADZIE!

Poza organizacjami członkowskimi, które dołączyły od początku 2016 roku, w bieżącym miesiącu
następujące organizacje weszły do LIFE:



Confraria de Pescadors de Sitges (Hiszpania)

Confraria jest stowarzyszeniem nie nastawionym na zysk, z
siedzibą w Sitges, na wybrzeżu Katalonii; misją
stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów lokalnej
wspólnoty rybackiej. Członkowie spotykają się regularnie po
to, aby przekazywać swój wkład do życia lokalnej wspólnoty, na przykład, w czasie lokalnych
wydarzeń religijnych z okazji Santa Virgen del Carmen.
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Biuletyn Informacyjny jest krótkim przeglądem naszych działań zewnętrznych. Ponadto, personel LIFE
w Wielkiej Brytanii, Brukseli i Hiszpanii na bieżąco odpowiada na wiele zapytań związanych z naszym
sektorem i nieprzerwanie opracowuje i informuje na temat rozwiązań politycznych na rzecz rybaków i
organizacji rybackich poławiających na małą skalę i o niskim wpływie środowiskowym.
Dyrektorzy Regionalni, aktywni rybacy niskoskalowi promują wartości i korzyści płynące z
rybołówstwa przybrzeżnego.
Aby dowiedzieć się więcej na temat konkretnego wydarzenia, projektu, czy inicjatywy, wyślij maila na
adres: communications@lifeplatform.eu
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