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Streszczenie
W niniejszym opracowaniu przedstawiliśmy stanowisko organizacji LIFE w odniesieniu do systemu
indywidualnych kwot zbywalnych (ITQ). Wspólna polityka rybołówstwa (CFP) pozostawia krajom
członkowskim UE swobodę ustanowienia systemów indywidualnych, zbywalnych praw połowowych
oraz zakazu odrzutów - rozwiązanie to spowodowało ponowne zaognienie debaty dotyczącej
wprowadzenia tego rodzaju praw. Wprowadzenie systemu indywidualnych kwot zbywalnych (ITQ)
nie umożliwiło wyeliminowania kontrowersji w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę
(SSCF), jest więc niezwykle ważne, abyśmy we właściwy sposób przeanalizowali konsekwencje tego
rodzaju systemu przyznawania praw połowowych. System indywidualnych kwot zbywalnych (ITQ)
został wprowadzony w celu ograniczenia nadwyżki zdolności połowowych i podniesienia wydajności
ekonomicznej, jednak brak uwzględnienia wymagań dotyczących równego traktowania oraz innych
aspektów praw człowieka (obywatelskich oraz politycznych, socjalnych, ekonomicznych i
kulturalnych) członków społeczności rybackich oznacza, że wprowadzenie ITQ stanowi ograniczenie
praw rybaków biorących udział w prowadzeniu działalności rybołówstwa przybrzeżnego na małą
skalę (SSCF), ze szkodą dla ich praw człowieka. W tym kontekście, biorąc także pod uwagę poważne
ekonomiczne, kulturalne, socjalne i środowiskowe korzyści w skali miejscowej, jakie ma utrzymanie
struktury rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę, niezwykle istotne jest przeprowadzenie
krytycznej analizy wszelkich propozycji UE lub Krajów Członkowskich, dotyczących wprowadzenia
systemów ITQ, w odniesieniu do ich zamierzonych i niezamierzonych potencjalnie negatywnych
konsekwencji dla sektora rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę i zapewnienie, że w ramach
wszystkich realizowanych inicjatyw podejmowane będą środki mające na celu ich złagodzenie.
Istnieje wiele argumentów przemawiających za wprowadzeniem jasno zdefiniowanych praw
indywidualnych (takich, jak ITQ) w sektorze rybołówstwa, a przedmiotem tego opracowania jest
wyjaśnienie pewnych ich aspektów, takich jak precyzyjne określenie definicji indywidualnych kwot
zbywalnych (ITQ), przeanalizowanie argumentów na korzyść ich wprowadzenia, określenie ścisłego
zbioru zasad, które powinny być przestrzegane w ramach tego rodzaju kwot oraz zaproponowanie
rozwiązań alternatywnych wobec indywidualnych kwot zbywalnych (ITQ), które zapewniałyby
pozytywną przyszłość działalności w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę (SSCF).
W przypadkach wprowadzenia tego rodzaju kwot w różnych krajach świata, ich konsekwencje były
następujące: wdrożenie kwot ITQ prowadziło do utraty miejsc pracy, koncentracji struktur
własnościowych oraz zwiększenia społecznych i ekonomicznych kosztów dla firm prowadzących
działalność w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę (SSCF). Biorąc pod uwagę te
konsekwencje, a także wiele argumentów omówionych poniżej, organizacja LIFE sprzeciwia się
wprowadzeniu systemu indywidualnych kwot zbywalnych (ITQ). W niniejszym opracowaniu
omówione zostały wnioski mówiące, że wiele z rzekomych korzyści wynikających z wprowadzenia
systemu ITQ ma jedynie charakter hipotetyczny lub całkowicie nieprawdziwy - są one często
umotywowane wyłącznie kwestiami ideologicznym lub zdecydowanie przeszacowane.
Wprowadzenie systemu indywidualnych kwot zbywalnych (ITQ) nie zapewnia poprawy sytuacji w
dziedzinie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego gospodarowania środowiskiem
naturalnym, a poprawa wydajności może być rozumiana jedynie w wąskim pojęciu ekonomicznym,
bez uwzględnienia jakichkolwiek szerszych zagadnień dotyczących społecznego i kulturalnego
znaczenia rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę. Kluczowym przedmiotem tego opracowania
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jest także podkreślenie konsekwencji, jakie ma wprowadzenie systemu indywidualnych kwot
zbywalnych (ITQ) dla rybaków prowadzących działalność w dziedzinie rybołówstwa przybrzeżnego na
małą skalę w wielu krajach świata, podsumowanie sformułowanych wniosków oraz omówienie
negatywnych konsekwencji tego systemu dla realizacji celów określonych w zakresie zarządzania
rybołówstwem w Europie, zdefiniowanych w szczególności postanowieniami Artykułu 17 Wspólnej
Polityki Rybołówstwa (CFP), zawierającymi propozycje dotyczące uwzględnienia aspektów
społecznych i środowiskowych w zakresie przyznawania praw takich, jak kwoty, zamiast zbywalnych
praw połowowych.

Kontekst
Początkowo, w ramach ostatniej reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa (CFP), Komisja
zaproponowała wprowadzenie obowiązkowych zbywalnych koncesji połowowych (TFC). Niemniej
jednak, propozycja ta została odrzucona przez Kraje Członkowskie, które nie wyraziły również zgody
na wprowadzenie odrębnych zasad zarządzania w odniesieniu do sektorów rybołówstwa na małą i
dużą skalę. Odrzucona została również propozycja dotycząca zastosowania w ramach systemu
obowiązkowych zbywalnych koncesji połowowych (TFC) odpowiednich środków zaradczych
mających na celu zapewnienie odpowiedzialnego postępowania przedsiębiorstw sektora
rybołówstwa.
W konsekwencji, w ramach zreformowanej Wspólnej Polityki Rybołówstwa (CFP) Krajom
Członkowskim pozostawiona została swoboda wprowadzenia systemów zbywalnych praw
połowowych bez określenia jakichkolwiek niezbędnych środków zaradczych, które zapewniałyby
odpowiedzialne postępowanie przedsiębiorstw sektora rybołówstwa lub ochronę podmiotów
prowadzących działalność w dziedzinie rybołówstwa na małą skalę przed niekorzystnymi
konsekwencjami systemu indywidualnych kwot zbywalnych (ITQ). Dla przykładu, w preambule
(punkt 42) stwierdzone zostało, że Kraje Członkowskie “powinny być w stanie wprowadzić system
zbywalnych koncesji połowowych”, a zbywalne koncesje połowowe zostały zdefiniowane jako
“podlegające odwołaniu prawa użytkownika… które posiadacz może przenieść”. W artykułach 16 i 17
zawarte zostały postanowienia mówiące, że Komisja powinna być informowana o mechanizmach
przyznawania praw połowowych, a w odniesieniu do zbywalnych koncesji połowowych (TFC) muszą
zostać opracowane przejrzyste i obiektywne kryteria.
Pomimo, iż podobnie, jak zbywalne koncesje połowowe (TFC), także indywidualne kwoty zbywalne
(ITQ) mogą mieć charakter podlegających odwołaniu praw użytkownika, w praktyce
wyegzekwowanie tego założenia może być utrudnione. Jakiekolwiek władze rządowe, które
zamierzałyby odwołać tego rodzaju zbywalne prawa naraziłyby się prawdopodobnie na pozwy
sądowe i roszczenia dotyczące wypłaty wysokich odszkodowań.
Tego rodzaju pozorna sprzeczność pomiędzy postanowieniami Artykułów 16 i 17 stanowi
utrudnienie, jednak powinna być uważana za dodatkowy argument potwierdzający fakt, że
wdrożenie tego rodzaju systemów przyznawania praw dotyczących zasobów publicznych ma
negatywne konsekwencje dla rybaków - zarówno prowadzących działalność na dużą, jak i na małą
skalę - a także dla często znajdujących się w trudnej sytuacji miejscowych społeczności.
W związku z powyższym, organizacja LIFE wraża zaniepokojenie faktem, że szwedzki rząd proponuje
wprowadzenie od 1 stycznia 2017 roku systemu indywidualnych kwot zbywalnych (ITQ) w
odniesieniu do rybołówstwa przydennego na Morzu Bałtyckim i Północnym. Pojawiły się wprawdzie
informacje mówiące, że przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa ma małą
skalę zostaną zwolnione z tego systemu i podjęte zostaną środki mające na celu zapewnienie
ochrony tego rodzaju podmiotów, niemniej jednak, bardzo wiele zależy od określenia
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sprawiedliwego podziału kwot pomiędzy poszczególnymi segmentami floty rybackiej od samego
początku wprowadzenia takiego systemu.

Wprowadzenie do zarządzania opartego na prawach
System zarządzania rybołówstwem opartego na prawach połowowych (RBM) stanowi narzędzie
zarządzania działalnością tego sektora. W ramach systemów zarządzania rybołówstwem opartego na
prawach połowowych (RBM) przydzielane są prawa dotyczące pewnej ilości połowów,
wykorzystywania określonej części nakładu połowowego lub dostępu do wyznaczonych łowisk, a w
ujęciu ogólnym ich celem jest ograniczenie nadwyżki zdolności połowowych i/lub przełowienia na
danym łowisku. W ramach niektórych systemów RBM posiadaczowi praw przyznawane jest prawo
połowu określonych stad ryb oraz możliwość sprzedaży, zbycia lub wynajmowania tych praw innym
podmiotom. Podejście dotyczące systemów RBM ─ których część stanowią indywidualne kwoty
zbywalne ─ jest często cenione ze względu na sukcesy w zakresie ograniczenia nadwyżki zdolności
połowowych i osiąganie innych celów zarządzania, pomimo, iż równoczesne wprowadzanie
określonych naukowo limitów połowowych oraz innych, bardziej skutecznych przepisów świadczy, że
sukcesy te nie są tak oczywiste. Tego rodzaju połączenie prowadzi często do wyciągnięcia
nieprawidłowych wniosków, związanych ze sprzecznością poszczególnych grup interesów,
koncentrujących się na wprowadzaniu praw własności dotyczących dostępu do zasobów, a nie
najbardziej efektywnego systemu zarządzania i regulacji.
Biorąc pod uwagę możliwość niezadowalających lub negatywnych rezultatów systemów RBM, w
szczególności ─ chociaż nie jedynie ─ dla rybaków prowadzących działalność na małą skalę oraz dla
szerszych interesów społecznych ─ muszą one być wykorzystywane z dużą ostrożnością. W ramach
każdego systemu RBM konieczne jest opracowanie pewnych kompromisów, w związku z czym
stworzenie opisanego w dalszej części tego opracowania prawidłowego systemu zapewniającego
wsparcie rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę stanowi absolutną konieczność, aby zapewnić
rzeczywiście efektywne zarządzanie rybołówstwem przy wykorzystaniu systemów RBM.
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia, organizacja LIFE odrzuca wykorzystanie systemów RBM,
które nie przewidują specyficznych środków ochrony podmiotów należących do sektora
rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę. Organizacja LIFE wspiera systemy zarządzania
rybołówstwem bazujące na założeniach dotyczących praw człowieka, a nie jedynie praw własności.
Uwzględnienie zagadnień praw człowieka w ramach zarządzania rybołówstwem umożliwia nie tylko
uniknięcie negatywnych konsekwencji prywatyzacji zasobów, ale równocześnie stanowi rozwiązanie
zdecydowanie bardziej sprawiedliwe, w szczególności w odniesieniu do społeczności podmiotów
należących do sektora rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę, które są zbyt często
marginalizowane w ramach procesów podejmowania decyzji dotyczących zarządzania
rybołówstwem i opracowywania polityk w tym zakresie.

Przegląd różnych systemów RBM, zawierających indywidualne kwoty
zbywalne (ITQ)
Indywidualne kwoty zbywalne stanowią tylko jedną z postaci systemów RBM, które mogą być
różnorodne. Poniżej zamieściliśmy omówienie pozostałych form systemów RBM (zarządzania
rybołówstwem opartego na prawach połowowych).
Kwoty indywidualne (IQ) – kwoty indywidualne są przypisane do licencji dotyczących statków
rybackich lub ich praw własności i przyznawane najczęściej na podstawie danych historycznych
dotyczących ilości połowów. Kwoty indywidualne mogą być zbywalne lub nie, niezależnie od statku
rybackiego lub jego licencji (w praktyce kwoty indywidualne mogą być najczęściej przekazywane w
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razie sprzedaży lub złomowania statków). W UE dozwolone jest przekazywanie kwot pomiędzy
organizacjami producentów, a dotyczące ich transakcje mogą być prowadzone na nieformalnych i
nieregulowanych rynkach (ma to miejsce na przykład w Wielkiej Brytanii).
Udziały połowowe – Stanowią nieco inną postać systemu kwot indywidualnych, w ramach którego
rybakom przyznawane są długoterminowe, wyłączne udziały w dostępnych uprawnieniach do
połowów lub ogólnych dopuszczalnych połowach (TAC). Udziały połowowe mogą być przyznawane
na różnych poziomach (społeczności, organizacji, firm, osób prywatnych) i określać prawa do
konkretnego tonażu, kwoty, ilości połowów bądź części obszaru połowowego (patrz także
zamieszczone poniżej informacje dotyczące obszarów TURF). W większości systemów dotyczących
udziałów połowowych wykorzystywane są kwoty indywidualne lub zbywalne kwoty indywidualne.
Tego rodzaju systemy dotyczące udziałów połowowych obowiązują obecnie w większości krajów
członkowskich UE, chociaż czasami nie noszą one takiej nazwy.
Kontyngenty wspólnotowe (CQ) – Mają charakter podobny do kwot indywidualnych, jednak są
przyznawane grupom rybaków (stowarzyszenia rybackie, organizacje producentów lub porty). Grupa
bądź organizacja, której przyznawany jest kontyngent podejmuje następnie we własnym zakresie
decyzje dotyczące jego dalszego podziału pomiędzy swoich członków i zapewnienie przestrzegania
otrzymanego tonażu połowów, chociaż w praktyce tego rodzaju podział jest przeprowadzany przez
osoby wyznaczane przez instytucje rządowe.
Indywidualne nakłady połowowe (IEQ) ─ Kiedy indywidualnym rybakom przyznawane są
długoterminowe nakłady połowowe (które mogą mieć postać ograniczeń dotyczących mocy statków
rybackich, ilości sieci/wędek, dni spędzonych na morzu lub różnorodnych połączeń wszystkich tych
kryteriów), mogą one być uważane za specyficzną postać systemu RBM (zarządzania rybołówstwem
opartego na prawach połowowych), jeżeli rybakom przyznawane są roczne nakłady połowowe
(zdolności x dni połowów). W niektórych przypadkach prawa te mogą mieć charakter zbywalny
(ITEQ).
Terytorialne prawa do połowów (TURF) – Terytorialne prawa do połowów (TURF) to prawa
użytkowników definiowane w odniesieniu do określonych terytoriów/obszarów geograficznych,
przyznawane grupom użytkowników (społeczności rybackie, firmy, organizacje, grupy właścicieli
statków rybackich itd.). Terytorialne prawa do połowów (TURF) przyznają grupie rybaków wyłączne
prawa połowu ryb lub skorupiaków na danym obszarze. Terytorialne prawa do połowów (TURF) są
uważane za jedną z postaci systemu RBM, ponieważ rybakom przyznawane są długoterminowe
prawa dostępu do określonych łowisk. Terytorialne prawa do połowów mają charakter fizyczny,
geograficzny i niezbywalny, a czasami mogą być również ograniczone czasowo lub sezonowe.
Licencjonowanie ograniczone (LL) ─ Licencje ograniczone określają limity dotyczące liczby statków
rybackich na danym łowisku i są najczęściej wykorzystywane w połączeniu z systemem kontroli
technicznej oraz nakładów połowowych ─ warunki licencji mogą określać na przykład zdolności
połowowe, rodzaje narzędzi połowowych, ograniczenia przestrzenne lub dotyczące zasobów.
Indywidualne kwoty zbywalne (ITQ) – ITQ stanowią inny rodzaj kwot indywidualnych lub „udziałów
połowowych” ─ rybakom przyznawane są indywidualne i wyłączne prawa/udziały dotyczące
dostępu do zasobów (np. kwoty połowów), które mogą stanowić przedmiot obrotu (być
sprzedawane lub wynajmowane). W ujęciu historycznym, początkowo indywidualne kwoty zbywalne
były przyznawane na podstawie danych historycznych dotyczących kwalifikujących się statków
rybackich. Podobnie, jak kwoty indywidualne, także indywidualne kwoty zbywalne mogą zostać
teoretycznie unieważnione przez władze państwowe, chociaż w praktyce może to być utrudnione, a
ponadto mogą być przyznawane na dłuższe okresy czasowe, a nawet na czas nieokreślony. Ze
względu na ich długoterminowy charakter oraz możliwość obrotu, indywidualne kwoty zbywalne są
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uważane za pewną postać prywatyzacji praw połowowych [i są praktycznie zawsze pojmowane w
ten sposób przez beneficjentów]. Uprawnienia władz rządowych do unieważnienia indywidualnych
kwot zbywalnych mogą być podważane przez ich właścicieli oraz banki, które mogą uważać je za
prywatne prawa własności.

Konsekwencje systemu indywidualnych kwot zbywalnych dla
sektora rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę
Systemy indywidualnych kwot zbywalnych są najczęściej wprowadzane w kontekście nadwyżki
zdolności połowowych, tak zwanego „wyścigu o ryby” lub słabych wyników ekonomicznych. Cele
ekonomiczne obejmują zwiększenie konkurencyjności floty rybackiej i są określone dla zapewnienia
zrównoważonego podziału uprawnień do połowów, a jakiekolwiek cele społeczne mają jedynie
charakter uboczny. Konsekwencje systemów indywidualnych kwot zbywalnych dla sektora
rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę muszą być rozważane w tym kontekście.
W ramach każdego systemu indywidualnych kwot zbywalnych, określone zachęty rynkowe są
przyznawane rybakom jako konkurencyjnym producentom. Rybacy osiągający wyższe zyski
wykorzystują swój kapitał, aby rozwijać swoją działalność poprzez wykupywanie dodatkowych kwot,
sprzedawanych przez rybaków, których działalność jest mniej opłacalna (i którzy często rezygnują z
rybołówstwa lub prowadzą połów wyłącznie gatunków ryb nieobjętych kwotami).
Konsekwencje systemów indywidualnych kwot zbywalnych dla sektora rybołówstwa przybrzeżnego
na małą skalę są następujące:






Podwyższenie kosztów uzyskania praw połowowych powoduje dodatkową presję na
podmioty prowadzące działalność w dziedzinie rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę
─ Rybacy, którzy nie dysponują wystarczającymi kwotami odpowiadającymi ich udziałom
połowowym muszą kupować lub wynajmować dodatkowe kwoty, jednak dla przedsiębiorstw
prowadzących działalność w dziedzinie rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę jest to
często niemożliwe (ze względu na brak kapitałów i ograniczone możliwości dostępu do
kredytów). Koszty wynajmu kwot są dla nich często zbyt wysokie, biorąc również pod uwagę,
że system indywidualnych kwot zbywalnych pociąga za sobą również zwiększone koszty
administracyjne dla rybaków.
Konsolidacja kwot w rękach największych operatorów rynkowych ─ Najwięksi operatorzy
rynkowi wykupują dodatkowe kwoty, podczas gdy pozostali są zmuszeni do sprzedawania
swoich kwot, co prowadzi do ich koncentracji i braku równości. Wszystkie przeprowadzone
w ostatnim okresie badania dotyczące Islandii, Nowej Zelandii i Malty potwierdzają
prawdziwość powyższego stwierdzenia. Ponadto, operatorzy prowadzący działalność na
dużą skalę często wykupują dodatkowe kwoty w celu ograniczenia swoich zobowiązań
podatkowych.
Zjawisko pojawienia się podmiotów nazywanych „Szyprami w pantoflach”/„Baronami
kwotowymi”/„Władcami morza” ─ Niektórzy posiadacze indywidualnych kwot zbywalnych
decydują się na rezygnację z prowadzenia bezpośredniej działalności rybackiej, uzyskując
zysk z posiadanych kwot poprzez ich wynajem jako zwykłego towaru rynkowego i uważając
je jedynie za pewien rodzaj inwestycji - rozwiązanie to przynosi wysokie zyski tego rodzaju
posiadaczom kwot, jednak ma bardzo poważne negatywne konsekwencje dla podmiotów
prowadzących działalność w dziedzinie rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę, którzy są
zmuszeni do wynajmowania tych kwot. Tego rodzaju praktyki przyczyniają się do coraz
większego zróżnicowania sytuacji ekonomicznej podmiotów będących właścicielami
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zasobów, a należącymi do lokalnych społeczności rybakami, którzy rzeczywiście prowadzą
połowy.
Zjawisko integracji pionowej i fuzji firm rybackich ─ Firmy są zachęcane do łączenia się w
większe podmioty gospodarcze, aby wspólnie wykorzystywać posiadane kwoty. Zjawisko to
oznacza dalszą koncentrację zasobów rynkowych w rękach największych operatorów,
ograniczając dostęp do nich dla podmiotów prowadzących działalność w sektorze
rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę.
Zwiększenie barier dostępu dla nowych podmiotów gospodarczych ─ Poza kosztami
nabycia licencji i statku, rybacy, którzy chcą rozpocząć działalność muszą w większości
przypadków ponieść także koszty zakupu lub wynajmu kwot. Sprawia to, że dołączenie
nowych podmiotów do floty rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę jest bardzo
utrudnione.
[Uwaga: zjawiska opisane w ostatnich dwóch punktach pociągają za sobą dodatkowe
zwiększenie popytu, czyli także kosztów wynajmu lub zakupu kwot. Zjawiska te nasilają się
dodatkowo ze względu na narzucenie na rybaków obowiązków dotyczących zapewnienia
wystarczających kwot nie tylko w odniesieniu do gatunków docelowych, ale także
pozostałych ─ może to spowodować pewnego rodzaju „ograniczenie” nakładów
połowowych].

Konsekwencje te prowadzą często do następujących, niezamierzonych początkowo zmian:








Rybacy prowadzący działalność na małą skalę muszą w coraz większym stopniu polegać na
połowach gatunków nieobjętych systemem kwot ─ Kiedy rybacy prowadzący działalność na
małą skalę nie są w stanie ponieść kosztów wynajmu lub zakupu kwot, muszą ograniczyć
swoją działalność do gatunków nieobjętych systemem kwot14 ─ prowadzi to do dalszej
koncentracji nakładów oraz presji na gatunki, w odniesieniu do których liczebność stad ryb
nie jest oszacowana. Może to prowadzić również do nadwyżek tych gatunków na rynku, czyli
obniżenia ich cen.
Wielu rybaków prowadzących działalność na małą skalę rezygnuje ─ Ograniczenie zdolności
połowowych stanowi oczywistą konsekwencję systemów indywidualnych kwot zbywalnych,
jednak zjawisko to dotyczy w szczególnie istotnej mierze sektora rybołówstwa przybrzeżnego
na małą skalę.
Mniejsze porty rybackie są zamykane, a wyładunki ryb zostają skoncentrowane w
największych portach - W miarę koncentracji praw połowowych i rezygnacji rybaków
prowadzących działalność na małą skalę, eksploatacja mniejszych portów rybackich staje się
nieopłacalna, co przynosi bardzo negatywne konsekwencje dla niewielkich społeczności
nadmorskich, dla których rybołówstwo tradycyjnie stanowi najważniejszy rodzaj działalności
gospodarczej. Po utracie infrastruktury portowej jej późniejsze przywrócenie jest
niemożliwe.
Wzmocnienie negatywnych konsekwencji społecznych i środowiskowych ─ W ramach
systemów indywidualnych kwot zbywalnych (podobnie, jak i innych rozwiązań bazujących
wyłącznie na kryteriach efektywności ekonomicznej) nie są brane pod uwagę jakiekolwiek
niekorzystne konsekwencje społeczne dla mieszkańców obszarów nadmorskich, a także
dotyczące ochrony środowiska, związane z wykorzystywaniem narzędzi połowowych o
charakterze bardziej destrukcyjnym. Proces konsolidacji kwot powoduje zanikanie całych
społeczności.

Biorąc pod uwagę te negatywne konsekwencje dla sektora rybołówstwa przybrzeżnego na małą
skalę, proponujemy wykorzystanie rozwiązań alternatywnych wobec systemów indywidualnych
kwot zbywalnych, przeznaczonych w szczególności dla podmiotów prowadzących działalność w
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dziedzinie rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę. Kwoty dotyczące tego sektora powinny być
przydzielane na szczeblu krajowym, przy uwzględnieniu konieczności wyodrębnienia kwot, które
byłyby przeznaczone dla młodych rybaków, zamierzających dopiero rozpocząć działalność ─ tego
rodzaju kwoty powinny mieć charakter niezbywalny, a ich początkowy przydział musi spełniać
kryteria i założenia określone postanowieniami Artykułu 17 Wspólnej Polityki Rybołówstwa (CFP).

Prawidłowe opracowanie systemów RBM (zarządzania
rybołówstwem opartego na prawach połowowych)
W przypadku wykorzystywania systemów RBM, powinny one zostać opracowane w sposób bardzo
szczegółowy, z uwzględnieniem kryteriów dotyczących zapewnienia ochrony rybaków prowadzących
działalność w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę. Absolutnie konieczne jest
zapewnienie udziału przedstawicieli sektora rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę we
wszystkich etapach procesu opracowywania systemu, z myślą o zapewnieniu w ten sposób
odpowiednich rezultatów dla rybaków oraz lokalnych społeczności obszarów nadmorskich.
W szczególności, wzywamy do uwzględnienia w każdym systemie RBM wymienionych poniżej
czynników:






Kontrola publiczna: pomimo, iż kwoty mogą stanowić pewnego rodzaju przywileje
długoterminowe o zabezpieczonym charakterze, ich ostateczne prawa własności powinny
należeć do Kraju Członkowskiego, który musi być uprawniony do unieważnienia tychże praw
w specyficznych okolicznościach i bez obowiązku wypłaty odszkodowania z tego tytułu. Od
samego początku procesu konieczne jest uwzględnienie postanowień czasowych lub klauzul
umownych narzucających pewne ograniczenia czasowe.
Sprawiedliwy podział początkowy: rybacy prowadzący działalność w sektorze rybołówstwa
przybrzeżnego na małą skalę znajdą się w trudniejszym położeniu ze względu na
niesprawiedliwy podział kwot, jeżeli nie zostaną zobligowani do prowadzenia rejestrów
połowów lub jeśli okres referencyjny dotyczących tychże rejestrów połowów zostanie
wyznaczony w sposób dla nich niekorzystny. Konieczne jest określenie zasad nowego
podziału praw w sposób niezależny od danych historycznych.
Odrębne zasady kontroli kwot przeznaczonych dla sektora rybołówstwa przybrzeżnego na
małą skalę: aby możliwe było osiągnięcie szerszych celów o charakterze społecznym i
dotyczącym ochrony środowiska naturalnego, określona proporcja kwot krajowych powinna
zostać przeznaczona odrębnie dla sektora rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę i
przydzielana na podstawie kryteriów wydajnościowych (określonych w Artykule 17 Wspólnej
Polityki Rybołówstwa (CFP)) oraz umożliwiających rozpoczynanie działalności młodym
rybakom.

Czynniki dotyczące specyficznie systemów indywidualnych kwot zbywalnych:




Konieczne jest wprowadzenie ograniczeń dotyczących koncentracji praw własności: do
posiadania kwot powinni być uprawnieni jedynie rybacy prowadzący aktywną działalność, a
ponadto konieczne jest określenie limitów kwot, jakie mogą należeć do pojedynczej osoby
lub przedsiębiorstwa. Limity te muszą zostać określone w sposób uniemożliwiający
występowanie zjawiska „szyprów w pantoflach” lub „baronów kwotowych”.
Wyznaczenie oddzielnych rynków dla odrębnych flot: kwoty przeznaczone dla sektora
rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę powinny mieć charakter całkowicie
wyodrębniony. Ma to na celu uniemożliwienie przejmowania kwot przydzielonych rybakom
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prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego przez inne podmioty i ich
koncentracji w sposób niekorzystny dla małych nadmorskich społeczności rybackich.

Podsumowanie
Propozycje dotyczące wprowadzenia systemów indywidualnych kwot zbywalnych w niektórych
krajach UE nie uwzględniają w wystarczającym stopniu ich niekorzystnych konsekwencji ubocznych.
Wyniki uzyskane w ramach wielu przeprowadzonych badań wskazują na istnienie bardzo licznych
niekorzystnych konsekwencji systemów indywidualnych kwot zbywalnych, w szczególności dla
sektora rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę.














Wdrożenie systemów indywidualnych kwot zbywalnych pociąga za sobą utrudnienie dostępu
do łowisk dla podmiotów prowadzących działalność w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego
na małą skalę, w szczególności w przypadku zastosowania restrykcyjnych początkowych
kryteriów podziału. Dalsze negatywne konsekwencje tych systemów obejmują koncentrację
praw w rękach największych podmiotów, z uszczerbkiem dla równości, co pociąga za sobą
powstawanie dodatkowych podziałów w społecznościach rybackich.
Bardzo wątpliwe wydaje się, czy osiąganie celów dotyczących podnoszenia wydajności i
ograniczenia zdolności połowowych jest uzasadnione w świetle tak poważnych
niekorzystnych konsekwencji dla podmiotów prowadzących działalność w sektorze
rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę. Rybacy prowadzący działalność w sektorze
rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę dysponują zazwyczaj bardzo niewielkimi
zdolnościami połowowymi i ograniczoną proporcją kwot krajowych.
Wprowadzenie systemów indywidualnych kwot zbywalnych może mieć dodatkowe
niekorzystne konsekwencje dla sektora rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę poprzez
koncentrację działalności rybackiej w największych portach.
Wprowadzenie systemów indywidualnych kwot zbywalnych może pociągać za sobą bardzo
poważne ryzyko, jeżeli nie zostaną one opracowane w sposób właściwy (lub będą polegać
jedynie na deregulacji rynków ─ jak ma to miejsce na przykład w przypadku Wielkiej
Brytanii).
Systemy indywidualnych kwot zbywalnych są opracowywane jedynie na bazie logiki czysto
ekonomicznej, bez uwzględnienia ich szerszych konsekwencji oraz innego rodzaju wartości.
Właśnie tego rodzaju szersze wartości (poza oczywiście samymi zasobami żywnościowymi)
są zapewniane miejscowym społecznościom przez rybaków prowadzących działalność w
sektorze rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę.
Oczywiste jest, że w praktyce systemy indywidualnych kwot zbywalnych mogą być bardzo
różne i możliwe jest uwzględnienie w ich ramach środków mających na celu złagodzenie
niektórych negatywnych konsekwencji. Pomimo tego rodzaju środków, bardzo rzadko mamy
do czynienia z systemem indywidualnych kwot zbywalnych, który nie pociągałby za sobą
bardzo poważnych niekorzystnych skutków dla sektora rybołówstwa przybrzeżnego na małą
skalę, a w niektórych przypadkach te środki łagodzące zostały po pewnym czasie znacząco
ograniczone.
Wprowadzenie systemów indywidualnych kwot zbywalnych pociąga za sobą niekorzystne
konsekwencje dla tradycyjnych praw stanowiących spuściznę rybaków prowadzących
działalność w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę oraz dla utrzymania
zatrudnienia w tym sektorze, jak również wiedzy, umiejętności i rybackich tradycji
niewielkich społeczności nadmorskich.
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Stanowisko LIFE w odniesieniu do systemu indywidualnych kwot
zbywalnych (ITQ)
Organizacja Low Impact Fishers of Europe (LIFE) odrzuca system indywidualnych kwot zbywalnych
(ITQ) jako integralny komponent polityk UE w dziedzinie rybołówstwa i zarządzania nim, ze względu
na nieproporcjonalnie wysokie negatywne konsekwencje, jakie przynosi on dla rybaków
prowadzących działalność w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę oraz dla lokalnych
społeczności rybackich.
Alternatywne formy podziału uprawnień do połowów mogą zapewnić zdecydowanie większe korzyści
społeczne, środowiskowe i ekonomiczne, nie stanowiąc równocześnie zagrożenia dla niewielkich flot
rybackich i umożliwiając realizację zakrojonych na szerszą skalę celów oraz wartości społecznych.
Alternatywne rozwiązania obejmują: wyodrębnienie kwot przeznaczonych dla organizacji
producentów należących do sektora rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę, spółdzielni rybackich
lub wszelkiego rodzaju innych organizacji o charakterze zbiorowym, zapewniających niezbędne
gwarancje w odniesieniu do bezpieczeństwa oraz równych praw podziału kwot pomiędzy swoich
członków. Innym rozwiązaniem jest określenie pewnej proporcji kwot krajowych, która byłaby
przeznaczona do podziału na podstawie kryteriów o charakterze społecznym, środowiskowym i
ekonomicznym (zgodnie z postanowieniami Artykułu 17 Wspólnej Polityki Rybołówstwa). Kraje
członkowskie powinny zapewnić przeżycie i możliwość osiągania pozytywnych wyników
ekonomicznych podmiotom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego na
małą skalę w sposób zgodny z założeniami Wspólnej Polityki Rybołówstwa (Artykuły 2.1, 2.5.f), 2.5.
i)) ─ system wyodrębnionych kwot, zarządzanych w sposób zbiorowy na podstawie odpowiednich
kryteriów podziału, może również zostać wykorzystany dla ułatwienia możliwości rozpoczynania
działalności dotyczącej rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę, z myślą o zapewnieniu przyszłości
młodych rybaków i całego sektora rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę. Powinna zostać
określona wyodrębniona kwota przeznaczona do podziału na cele dotyczące zachowania
zróżnicowanej floty rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę i zapewnienia jej zrównoważonego
rozwoju.
Niezwykle ważne jest, aby podział kwot był prowadzony na podstawie ściśle określonych kryteriów
(zgodnie z postanowieniami Artykułu 17 Wspólnej Polityki Rybołówstwa), a nie jedynie dość
wątpliwych danych historycznych dotyczących wysokości połowów. Kryteria dotyczące ochrony
środowiska oraz społeczne powinny mieć charakter priorytetowy w odniesieniu do danych
historycznych dotyczących wysokości połowów, co będzie oznaczać także zapewnienie dodatkowych
wartości dla miejscowych społeczności rybackich, których połowy mają jedynie ograniczone
niekorzystne konsekwencje dla środowiska.
Co najważniejsze, ryby muszą pozostać zasobami publicznymi, a zagadnienia dotyczące dostępu do
ich zasobów powinny wciąż być zarządzane i regulowane przez władze państwowe. Prywatyzacja
dostępu do zasobów rybołówstwa nie może zostać zaakceptowana i nie leży w interesie publicznym,
członków naszej organizacji lub lokalnych społeczności nadmorskich.
W każdym przypadku, kiedy są nam narzucane systemy indywidualnych kwot zbywalnych (ITQ),
domagamy się, aby: zastosowane zostały odpowiednie środki zapewniające, że posiadaczami
indywidualnych kwot zbywalnych mogą być wyłącznie rybacy prowadzący aktywną działalność;
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wprowadzone były odpowiednie limity dotyczące koncentracji indywidualnych kwot zbywalnych;
wyodrębnione zostały odpowiednie, wystarczające ilości kwot niezbywalnych, przeznaczonych do
podziału pomiędzy rybaków prowadzących działalność na małą skalę, z uwzględnieniem pewnej
propozycji zastrzeżonej dla młodych rybaków, którzy zamierzają rozpocząć pracę w tym sektorze.

Podsumowanie informacji dotyczących indywidualnych kwot
zbywalnych, przeznaczone dla członków organizacji LIFE
Rzekome korzyści wynikające z wprowadzenia systemu indywidualnych kwot zbywalnych:
















Wydajność – Mamy najczęściej do czynienia z bardzo wąską definicją wydajności
ekonomicznej lub technicznej, w żaden sposób nieuwzględniającej jakichkolwiek kosztów
zewnętrznych (takich, jak konsekwencje dla środowiska naturalnego). Działania dotyczące
podnoszenia wydajności ekonomicznej mogą pociągać za sobą niekorzystne konsekwencje
dla ochrony środowiska lub poziomu zatrudnienia.
Opłacalność – Wprowadzenie systemu indywidualnych kwot zbywalnych przynosi zazwyczaj
podniesienie opłacalności statków, które nadal należą do floty rybackiej, ale równocześnie
powoduje zakończenie działalności przez wielu rybaków, spowodowane koncentracją kwot,
a zjawisko wynajmu kwot może pociągać za sobą bardzo wysokie koszty dla rybaków
niebędących ich właścicielami oraz osób, które dopiero zamierzają rozpocząć prowadzenie
działalności. Dalsze negatywne konsekwencje systemu indywidualnych kwot zbywalnych
obejmują tendencję największych operatorów rynkowych ─ dbających wyłącznie o swoje
wyniki ekonomiczne ─ do zatrudniania załóg złożonych z osób pochodzących z krajów
rozwijających się i nienależących do UE, ze szkodą dla zatrudnienia miejscowego oraz
warunków pracy.
Poprawa sytuacji w dziedzinie gospodarowania środowiskiem naturalnym – Nie została w
żaden sposób udowodniona. Może zostać osiągnięta jedynie pod warunkiem odpowiedniego
połączenia z systemami limitów ogólnych dopuszczalnych połowów (TAC), opracowanymi na
ścisłych naukowych podstawach, które jako jedyne stanowią gwarancję zrównoważonego
rozwoju rybołówstwa.
Zrównoważony rozwój (selektywność/wybór gatunków) – Korzyści nie zostały w żaden
sposób udowodnione. Wprowadzenie systemów indywidualnych kwot zbywalnych może
przyczynić się do intensyfikacji tendencji dotyczących nieuzasadnionego podnoszenia
klasyfikacji gatunków i/lub zamieszczania nieprawidłowych danych w sprawozdaniach.
Ograniczenie zdolności połowowych – Jest prawdą, jednak może zostać osiągnięte również
za pośrednictwem innych środków regulacji rynku. Ograniczenie zdolności połowowych
przynosi nieproporcjonalnie wysokie konsekwencje dla sektora rybołówstwa przybrzeżnego
na małą skalę, pociągając za sobą bardzo poważne negatywne skutki społeczne i
ekonomiczne dla lokalnych społeczności nadmorskich.
Dwustronne korzyści – Korzyści środowiskowe są bardzo wątpliwe. Korzyści ekonomiczne
mogą zostać osiągnięte ze szkodą dla miejscowych społeczności. Nie należy ponadto
zapominać o trzecim kryterium, którym jest społeczny wymiar procesów zrównoważonego
rozwoju. Zjawisko nierówności praw może narastać ze względu na ograniczony dostęp
podmiotów prowadzących działalność w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę
do
źródeł
finansowania
oraz
równoczesnego
wzrostu
ich
kosztów
kapitałowych/operacyjnych (w związku z koniecznością zakupu lub wynajmu kwot), co
stawia je w niekorzystnym położeniu w odniesieniu do największych operatorów rynkowych
lub wielkich firm.
Usprawnienie planowania – Osiągnięcie tego celu jest całkowicie możliwe bez konieczności
wprowadzenia systemu indywidualnych kwot zbywalnych.
Sprawiedliwe wyniki – Wartości rynkowe tego nie umożliwiają. Należy również pamiętać o
istnieniu wpływów zewnętrznych oraz nierówności rynkowych spowodowanych brakiem
równowagi wpływów i bogactwa.
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Konsekwencje systemów indywidualnych kwot zbywalnych dla sektora rybołówstwa na małą skalę:

W ramach każdego systemu indywidualnych kwot zbywalnych, określone zachęty rynkowe są
przyznawane rybakom jako konkurencyjnym producentom. Rybacy, których działalność jest
najbardziej opłacalna mogą wykorzystywać uzyskiwane zyski dla dalszego rozwoju, kupując więcej
kwot w sytuacji, w której ci uzyskujący mniejsze profity są zmuszeni do sprzedawania własnych.
Najwięksi operatorzy rynkowi i inwestorzy zewnętrzni mogą kupować i gromadzić indywidualne
kwoty zbywalne, a następnie wynajmować je rybakom, którzy nie dysponują środkami
wystarczającymi dla zakupu kwot.
Wymienione poniżej zjawiska mogą pociągnąć za sobą następujące konsekwencje:







Zwiększenie kosztów uzyskiwania praw połowowych powoduje wywieranie dodatkowej
presji na rybaków prowadzących działalność w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego na małą
skalę, stanowiącej bardzo poważne ryzyko finansowe (w tym bankructwa) oraz dla zdrowia i
bezpieczeństwa pracy. Koncentracja kwot w rękach największych operatorów rynkowych
powoduje intensyfikację zjawiska nierówności.
Pojawienie się „szyprów w pantoflach” i „władców morza” powoduje powstawanie
dodatkowych nierówności pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność w dziedzinie
rybołówstwa oraz wzrost kosztów zakupu lub wynajmu kwot.
Nierówności te stają się coraz bardziej wyraźne w miarę procesów integracji pionowej oraz
fuzji firm prowadzących działalność w sektorze rybołówstwa.
Podniesienie barier dotyczących wchodzenia na rynek nowych podmiotów powoduje
starzenie się populacji rybaków.

Konsekwencje te pociągają za sobą najczęściej następujące modyfikacje uboczne:








Rybacy prowadzący działalność na małą skalę są zmuszeni do skoncentrowania swoich
połowów na gatunkach nieobjętych systemem kwot, co może prowadzić do ich przełowienia
oraz spadku cen ryb ze względu na nadwyżki ich podaży, w sytuacji, kiedy rynki są
„zalewane” przez połowy ryb należących do gatunków, w odniesieniu do których nie
obowiązują limity ogólnych dopuszczalnych połowów (TAC).
Zbyt duża liczba rybaków prowadzących działalność na małą skalę odchodzi z sektora
rybołówstwa ze względów czysto ekonomicznych, związanych przede wszystkim z
niesprawiedliwym podziałem praw połowu i brakiem możliwości dostępu do nich, chociaż
rybacy ci prowadzą połowy w sposób nieprzynoszący niekorzystnych konsekwencji dla
środowiska i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Małe porty zostają zamknięte, a wyładunki połowów są skoncentrowane w większych
ośrodkach, co posiada niekorzystne konsekwencje dla miejscowych społeczności
nadmorskich i wiejskich.
W przyszłości wszystkie te negatywne konsekwencje społeczne i środowiskowe mogą się
nasilać.

Podsumowanie

Systemy indywidualnych kwot zbywalnych są opracowywane jedynie na bazie logiki czysto
ekonomicznej, bez uwzględnienia ich szerszych konsekwencji oraz innego rodzaju wartości. Ich
wprowadzenie pociąga za sobą dodatkowe trudności dla rybaków prowadzących działalność na małą
skalę i niemożność wejścia na rynek nowych podmiotów, co powoduje konsolidację przedsiębiorstw
oraz nasilenie zjawiska nierówności i przynosi niekorzystne konsekwencje dla niewielkich
społeczności nadmorskich.
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