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 Wdrażanie EFMR: skomplikowany process mający na celu wsparcie sektora małoskalowego  

20/6 Bruksela (Belgia) – brukselski zespół LIFE’s uczestniczył w “Wysłuchaniu nt. wdrażania Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego (EFMR): osiągnięcia od 2014 roku i perspektywy po roku 2020” w Parlamencie Europejskim. 
Mówcy z różnych państw członkowskich UE krytykowali długi I skomplikowany process wdrożeniowy na poziomie 
krajowym, a przedstawiciel hiszpańskich organizacji producentów stwierdził, że do czerwca 2018 r. „ani jedno Euro nie 
zostało przekazane żadnemu rybakowi albo agencji rybackiej w Hiszpanii. Powiedziała także, że EMFR wyklucza zbieraczki 
skorupiaków i innych pracowników sektora rybackiego nie pracujących na łodziach. Wyraźnie widoczne są problemy z 
biurokracją, utrudniające rybakom dostęp do tych funduszy. Wspomniano także o generacyjnej odnowie floty i potrzebie 
szkolenia nowych profesjonalnych pracowników sektora. Niemiecka eurodeputowana Ulrike Rodust kwestionowała 
działanie EFMR polegające na grantach na zakup używanych łodzi, podkreślając że „nie ma nowych łodzi – zostały 
wykupione przez duże firmy aby uzyskać dostęp do kwoty.” Przedstawiciele Komisji Europejskiej (DG MARE) podkreślili że, 
pomimo redukcji ogólnie dostępnego budżetu o 5%, nowa propozycja będzie dużym krokiem naprzód dla rybołówstwa 
małoskalowego, dla którego przewidziano preferencyjne traktowanie i współfinansowanie do 100% dla niektórych 
projektów, a także wyłączność na dostęp dla niektórych środków, np. na silniki czy używane łodzie. Państwa 
członkowskie będą zobowiązane do przygotowania planów działań dla rybołówstwa małoskalowego niezależnie od 
wielkości floty. Projekt nowego rozporządzenia EFMR jest dostępny tu https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0390&from=EN 

 AKTEA, europejska sieć kobiet w rybołówstwie i akwakulturze the European, rozwija się na Cyprze i na Malcie  

20-22/6 Zygi (Cypr) and Qormi (Malta) – Rzeczniczka i Przewodnicząca AKTEA’s udała się 
na Cypr aby spotkać się z członkami LIFE ze Stowarzyszenia Rybaków Zygi i sprawdzić 
możliwość powołania przez lokalne kobiety sieci na Cyprze, celem włączenia jej do 
szerszego ruchu śródziemnomorskiego. Z pomocą Stelli Stylianou, córki jednego z 
rybaków, zidentyfikowali zainteresowane współpracą kobiety. AKTEA będzie też w 
kontakcie krajowymi federacjami rybackimi wysp, aby uzyskać dodatkowe kontakty. 
Działania kontynuowane były na Malcie, gdzie przedstawicielka AKTEA odwiedziła 
lokalne wspólnoty rybackie i spotkała się z potencjalnymi członkami. Podczas tych wizyt, 
rybaczki przedstawiły główne problemy z którymi się borykają. Szczególnie trudne jest 
podjęcie nowych działań oraz nadanie właściwego znaczenia roli odgrywanej przez kobiety 
w rybołówstwie małoskalowym. Maltańska część wyjazdu była także okazją dla AKTEA i 
LIFE do wzięcia udziału w wydarzeniu “Food from the Sea”, organizowanym przez sieć  
Too Big to Ignore (TBTI). Rodziny rybackie z regionu wysłuchały kilku mówców oraz 
skosztowały pysznych owoców morza przygotowanych przez lokalnych kucharzy. Więcej 
informacji: http://toobigtoignore.net/opportunity/food-from-the-sea-is-sajda-u-t-tisjira-in-malta-june-2018/  
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INNE WIEŚCI Z CAŁEJ UE 

 

 31/5 Darłowo (Polska) – zespół LIFE spotkał się z członkami LIFE z Darłowskiej, aby szczegółowo omówić nowe doradztwo 

opublikowane przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) dla Morza Bałtyckiego na rok 2019. Dyskusje na temat 

zasobów dorsza we wschodnim Bałtyku, stada o fundamentalnym znaczeniu dla tej organizacji, zabrały większość czasu 

spędzonego razem. Kwestia wpływu fok szarych na rybaków małoskalowych, a także pomysły na wartość dodaną ich 

produktów, również zostały szczegółowo omówione. 

 7/6 Bruksela (Belgia) – Około 50 uczestników z instytucji UE, organizacji pozarządowych i innych organizacji wzięło udział 

w wydarzeniu zorganizowanym przez LIFE, Lonxanet Foundation, Farnet, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i LGR 

Costa Sostible, dotyczącym projektu "Os Miñarzos - Fin da Terra", w kontekście współzarządzania rybołówstwem 

małoskalowym, morskiego planowania przestrzennego i „Niebieskiej Gospodarki”. Pełny raport tutaj 

http://lifeplatform.eu/meeting-report-co-management-brussels-7-6/ 

 8-11/6 Bruksela (Belgia) – zastępca dyrektora LIFE spotkał się ze Stałymi Przedstawicielstwami Cypru, Austrii i Polski w 

Brukseli w celu omówienia rozporządzenia nt. środków technicznych ochrony zasobów oraz połowów elektrycznych 

włokiem pulsacyjnym. Austria przejmie przewodnictwo w Radzie Ministrów UE 1 lipca. Cypryjski attaché ds. rybołówstwa, 

pan Lavrentios Vasiliades, bardzo popiera rybołówstwo na niewielką skalę i jest dumny z osiągnięć Cypru w zmniejszeniu 

floty trawlerów do 2 statków; Polska jest również bardzo przychylna rybakom małoskalowym i byłaby otwarta na strefy 

wykluczenia trawlerów na Morzu Bałtyckim. 

 8/6 Paryż (Francja) – W Światowy Dzień Oceanu, pracownik 

administracyjny LIFE wziął udział w ceremonii wręczenia nagród w finale 

konkursu gastronomicznego "Olivier Roellinger", który odbył się w 

siedzibie UNESCO. Po edycjach regionalnych, które odbyły się w całej 

Europie w ciągu roku, a członkowie LIFE zasiadali w jury, wybrano 

młodych szefów kuchni, którzy udowodnili kulinarne umiejętności, a 

także zaangażowanie w ochronę zasobów rybnych i różnorodności 

biologicznej. Edycja konkursu w 2018 r. była kolejną okazją dla LIFE do 

potwierdzenia wsparcia dla takich inicjatyw, umożliwiając młodym 

profesjonalistom podejmowanie działań dla ochrony zasobów i 

zwiększenie świadomości o zrównoważonych praktykach połowowych. 

 11-12/6 Tallinn (Estonia) – członkowie LIFE z Danii, Niemiec i Polski, wraz z zespołem LIFE, uczestniczyli w pracach 

połączonej Grupy Roboczej Rady Doradczej Morza Bałtyckiego (BSAC), głównie w celu przedyskutowania doradztwa ICES 

dla Morza Bałtyckiego na rok 2019, w tym – kontrowersyjnej sugestii "zerowej kwoty" dla śledzi zachodniego Bałtyku, 

która, jeśli zostanie zastosowana przez zarządców, zniszczyłaby wiele małoskalowych społeczności rybackich. Biorąc pod 

uwagę dalsze pogorszenie sytuacji w zakresie dorsza wschodniego i wiele innych aspektów, takich jak odnowienie 

zachodniego dorsza w oparciu o jedno silną uzupełnienie, nasi członkowie bałtyccy mają szczególnie trudny rok przed sobą. 

Na szczęście nasze poglądy są brane pod uwagę, nawet jeśli niektóre sprawy, które podejmujemy, takie jak potrzeba 

zmniejszenia połowów pelagicznych na dużą skalę w środkowym Bałtyku, są trudne do osiągnięcia ze względu na wiele 

interesów reprezentowanych w BSAC.  

 13/6 Bruksela (Belgia) – brukselski zespół LIFE uczestniczył w konferencji "UE na rzecz Talanoa" zorganizowanej przez 

Komisję Europejską w ramach wkładu UE w Dialog z Talanoa, międzynarodowy proces podsumowujący zbiorowe i 

indywidualne wysiłki na rzecz osiągnięcia celów porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu.  

 12-13/6 Sète (Francja) - zespół LIFE uczestniczył w dwóch dniach spotkań Śródziemnomorskiej Rady Doradczej. Omówiono 

kwestie związane z komitetem wykonawczym i wdrażaniem wspólnej polityki rybołówstwa w odniesieniu do wniosku 

dotyczącego rozporządzenia w sprawie środków technicznych, rozporządzenia w sprawie kontroli oraz nowego 

http://www.akteaplatform.eu/
http://lifeplatform.eu/meeting-report-co-management-brussels-7-6/
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Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Najważniejszym punktem agendy był jednak wieloletni plan 

zachodnio-śródziemnomorski (WestMed MAP). Większość członków MEDAC wysłała swoje pisemne uwagi do Sekretariatu 

przed posiedzeniem, a dyskusja proponowanego rozporządzenia miała miejsce artykuł po artykule. Dyskusja była dość 

intensywna w odniesieniu do niektórych kluczowych punktów, jak np. elastyczność rozporządzenia i propozycja 

ustanowienia stref wolnych od połowów trałowych na głębokościach poniżej 100 mw okresie trzech miesięcy. LIFE, jak 

zawsze, zebrał pomysły i potrzeby członków i przesłał pisemny wkład do MEDAC, wkład dostępny tutaj 

http://lifeplatform.eu/life-westmed-map/. Komitet Wykonawczy MEDAC uzgodni w dniu 5 lipca ostateczną opinię na temat 

WestMed MAP i opublikuje ją tutaj http://en.med-ac.eu/pareri_lettere.php. LIFE pracuje obecnie nad możliwymi 

poprawkami do WestMed MAP, które zostaną wysłane bezpośrednio do różnych eurodeputowanych i urzędników Komisji 

Europejskiej w Brukseli na początku września.  

 14/06 Montpellier (Francja) - LIFE skorzystało z posiedzeń Rady Doradczej ds. Morza Śródziemnego w Sète, aby zebrać swój 

śródziemnomorski zespół, który ostatnio się powiększył, i przeprowadzić wewnętrzne spotkanie nt. planowania i 

koordynacyji projektu MAVA, ustalając w ten sposób kolejne priorytety i strategie dla regionu.  

 14-15/6 Szczecin (Polska) – bałtycko-północnomorski koordynator LIFE spotkał się z zespołem naukowców zajmujących się 

rybołówstwem na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, aby opracować wniosek projektowy EFMR w celu 

przetestowania odpornych na foki (i bezpiecznych dla fok) narzędzi z dużym udziałem rybaków małoskalowych. Drugi 

dzień poświęcony był konferencji, która miała na celu zaprezentowanie i omówienie wspomnianego wcześniej doradztwa 

ICES (30/5 i 11-12/6), w której uczestniczyli przedstawiciele organizacji członkowskiej LIFE – Wolińskiego Stowarzyszenia 

Rybaków, zadając trudne i pozostawione jak dotąd bez odpowiedzi pytania dotyczące zmniejszenia lokalnego stada 

sandacza. Głównym tematem konferencji był dorsz wschodni: naukowcy z Morskiego Instytutu Rybackiego poinformowali 

o specjalnym wniosku o doradztwo ICES w sprawie rozszerzenia zamknięcia obejmującego Głębinę Bornholmską, ostatni 

funkcjonujący obszar tarła dorszy - coś, o co członkowie LIFE zależni od dorsza wnioskowali od dawna. Wyniki tego procesu 

będą dostępne pod koniec września, tuż przed decyzjami ministrów rybołówstwa w październiku. 

 16/6 Brest (Francja) – Katia Frangoudes, Rzeczniczka AKTEA, udzieliła wywiadu francuskiemu radio "Kultura Francji" w 

ramach programu poświęconego kobietom w rybołówstwie. Katia mówiła o pierwszych krokach kobiet w ruchu rybackim 

we Francji, które rozwinęły się w latach dziewięćdziesiątych w solidarności z mężami, którzy strajkowali. Dziś kobiety 

pracujące na łowiskach na całym świecie nadal borykają się z wieloma wyzwaniami społecznymi, między innymi z tym, że 

po rozwodzie bardzo trudno jest uzyskać formalne uznanie ich roli we wspieraniu rodzinnego biznesu, pozostawiając im 

bardzo niewielkie wsparcie ekonomiczne. Pełny podcast jest dostępny tutaj: https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-

la-serie-documentaire/marins-24-femmes-de-mer  

 19-20/6 Malaga (Hiszpania) – śródziemnomorska koordynatorka LIFE wzięła udział w pierwszym spotkaniu 

koordynacyjnym wszystkich "partnerów MAVA" (organizacji finansowanych przez Fundację MAVA), koncentrując się na 

pracy nad Morzem Alborańskim. Spotkanie ma na celu koordynację działań, promowanie synergii oraz określenie 

odpowiednich celów i wskaźników, które będą służyć w ciągu najbliższych trzech lat w tym konkretnym podregionie.  

 20/6 Bruksela (Belgia) – brukselski zespół LIFE wziął udział w wydarzeniu "Ocalić węgorza europejskiego: własny handel 

kością słoniową Europy" w Parlamencie Europejskim. Omówiono skalę i zakres nielegalnego pozyskiwania i handlu 

węgorzem szklistym. Jest to handel niezwykle opłacalny, z bardzo niskim ryzykiem dla uprawiających ten proceder (bardzo 

niski poziom kar). Biorąc pod uwagę kluczową rolę w nielegalnym handlu odgrywaną przez Chiny, zdaniem posła do 

Parlamentu Europejskiego Ricardo Serrao Santosa, należy przyznać im czerwoną kartkę za wspieranie nielegalnych 

połowów NNN/IUU. Szczegóły wydarzenia i prezentacje ze spotkania można znaleźć tutaj: 

http://www.sustainableeelgroup.org/events/event/safe-the-european-eel-europes-own-ivory-trade/; nota prasowa tutaj: 

http://www.sustainableeelgroup.org/2018/06/21/experts-call-for-eu-action-to-tackle-the-illegal-eel-market-2/  

 20/6 Bruksela (Belgia): zastępca dyrektora LIFE wziął udział w dyskusjach komisji ds. rybactwa Parlamentu Europejskiego 

nt. propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej zmian w rozporządzeniu o kontroli rybołówstwa. Sprawozdawca tej 

propozycji, eurodeputowana Isabelle Thomas, podkreśliła, że UE potrzebuje rozporządzenia o “kontroli”, a nie o “karach”. 

P. Valerie Lainé z DG MARE Komisji Europejskiej odpowiedziała, że odpowiedź na naruszenia prawa musi być odstraszająca, 

http://www.akteaplatform.eu/
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proporcjonalna do wagi naruszenia, biorąc pod uwagę wszystkie przepisy prawa. DG MARE uznaje, że jest mało 

prawdopodobne, aby nowe rozporządzenie kontrolne zostało wdrożone przed rokiem 2023 – przy okazji wyjaśniania, że 

będą 3 nowe podstawowe obowiązki raportowania dla rybaków małoskalowych (poniżej 12 metrów, bez narzędzi 

ciągnionych) – czas wyjścia na połów, czas powrotu, wielkość połowu.  

 21/6 Bruksela (Belgia) – zastępca dyrektora LIFE Deputy Director uczestniczył w "Wymianie poglądów na temat 

ustanowienia wieloletniego planu dotyczącego połowów zasobów dennych w zachodniej części Morza Śródziemnego" 

w Parlamencie Europejskim. Spotkanie rozpoczęły prezentacje "ekspertów", w tym przedstawicieli przemysłu z Włoch, 

Hiszpanii i WWF. Nic nowego. Przemysł bronił trałowania. Włoski przemysł na dużą skalę stwierdził, że nie ma potrzeby 

zmniejszania nakładu połowowego oraz że należy lepiej uwzględnić specyfikę morza (w odniesieniu do zamkniętego 

sezonu/obszaru trałowania), a obszary, na których zakaz już obowiązuje, powinny być poddane przeglądowi. Hiszpański 

przedstawiciel stwierdził, że 70% rybaków jest członkami organizacji Cofradías (krajowe stowarzyszenia rybaków) i że nie 

są potrzebne żadne inne organizacje.  

 21/6 Bruksela (Belgia) – zastępca dyrektora LIFE Deputy Director uczestniczył w "Wymianie poglądów na temat opinii 

naukowej ICES >>Porównanie ekologicznych i środowiskowych skutków stosowania włoków pulsowych i tradycyjnych 

włoków ramowych podczas eksploatacji TAC soli w Morzu Północnym<<” w Parlamencie Europejskim. Posłowie do 

Parlamentu Europejskiego byli dość podzieleni w swoich poglądach i stanowiskach, między tymi, którzy są przeciwni 

elektrycznym połowom pulsacyjnym, obojętni i za takimi połowami. Najbardziej zdecydowany był francuski 

eurodeputowany Zielonych Yannick Jadot, który oskarżył Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) o niedotrzymanie 

swoich naukowych, etycznych i politycznych zobowiązań w ocenie wpływu elektrycznych połowów pulsacyjnych na łowisko 

soli; holenderski eurodeputowany Peter van Dalen, znany ze swojego poparcia dla włoków pulsacyjnych, skupił się na 

atakowaniu Bloom, organizacji pozarządowej aktywnie walczącej z tym sprzętem. Najlepsze wystąpienie było udziałem 

brytyjskiego eurodeputowanego John’a Flack (Konserwatywny Wschód Anglii), który podkreślił, że "Parlament to głos 

ludu". Parlament przemówił, trzymajmy się tego, co powiedział parlament "(odnosząc się do głosowania przeciwko pulsowi 

parlamentarnej sesji plenarnej w styczniu). Przedstawiciel ICES nie był przekonujący w obronie bezstronności oceny ICES, 

ani że nie był pod jej wpływem presja rządu holenderskiego i sektora połowów włokiem ramowym. 

 22/6 Catania (Włochy) – menadżer projektu LIFE Project dla Włoch spotkał się z 

Prof. Giuseppina Carrà, która jest odpowiedzialna za badania nad rybołówstwem na 

Uniwersytecie w Katanii. Po przedstawieniu misji LIFE we wsparciu rybołówstwa 

małoskalowego, pani Carrà zasugerowała, aby podpisać Porozumienie pomiędzy 

LIFE i Uniwersytetem w celu wspólnej pracy w ramach projektu "Diverso", 

inicjatywy na rzecz dywersyfikacji działalności połowowej prowadzonej przez 

Sycylijski Regionalny Departament Rybołówstwa. Jednym z działań projektu jest 

zwiększanie wartości dodanej produktów z owoców morza i współpraca między 

naukowcami a sektorem w zakresie ochrony zasobów morskich i dziedzictwa 

kulturowego. Więcej informacji o projekcie można znaleźć w języku włoskim na 

specjalnej stronie internetowej: http://www.pescadiverso.com/   

 26/06 Bruksela (Belgia) – brukselski zespół LIFE uczestniczył w dwóch posiedzeniach w Parlamencie Europejskim. Pierwsze 

z nich, pt. "Dbanie o zrównoważoną hodowlę ryb - Innowacyjne i ekologiczne rozwiązania, by poradzić sobie z 

ucieczkami, wszami morskimi i innymi wyzwaniami", pozwoliło na przegląd aktualnych wyzwań, przed którymi stoi sektor 

akwakultury, a mianowicie wszy morskie, ucieczki ryb z hodowli i potrzeba znalezienia zrównoważonego źródła paszy. 

Drugie spotkanie dotyczyło "Obowiązku wyładunku i możliwości odrzutów: jak oceniać i polepszać przetrwanie ryb 

wyrzuconych za burtę?" Dyskusja przy okrągłym stole skupiała się głównie na ostrej wymianie zdań między interesami na 

dużą skalę i organizacjami pozarządowymi. W odniesieniu do rybołówstwa na dużą skalę Danii (pan Michael Andersen), 

Holandii (Pan Pim Visser) i Szkocji (Pan Michael Park) zabrali głos, stwierdzając, że sektor robi wszystko, co możliwe, aby 

dostosować się do nowych zasad obowiązku wyładunku, a organizacja pozarządowa Sea At Risk przyjęła przeciwne 

stanowisko (Pani Monica Verbeek) podkreślając, że z powodu wielu wyjątków (np. pod względem gatunków) wdrożenie 

jest zbyt powolne, a organizacje pozarządowe chcą obserwatorów na pokładzie i zwiększonego monitorowania.  

http://www.akteaplatform.eu/
http://www.pescadiverso.com/
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 27/06 Bruksela (Belgia) – brukselski zespół LIFE został zaproszony, aby reprezentować członków LIFE z irlandzkiej organizacji 

IIMRO (Irish Islands Marine Resources Organisations) – na przedstawieniu filmu “A turning tide in the life of Man” 

(opowiadającego historię rybaka małoskalowego, Johna O’Brien i jego podróży do Brukseli aby dojść do ładu z reformą 

WPRyb. https://www.imdb.com/title/tt4174514/), zorganizowany przez włoską grupę polityczną Ruchu 5 Gwiazd. Włoska 

eurodeputowana z Komisji ds. Rybołówstwa Rosa D'Amato przypomniała o znaczeniu ochrony unijnego rybołówstwa 

małoskalowego, "które może i musi być czynnikiem zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego". Zastępca 

Dyrektora LIFE poinformował uczestników o najnowszych wydarzeniach w WPRyb i na wyspach irlandzkich oraz wskazał, 

co jeszcze trzeba zrobić dla wsparcia rybołówstwa łodziowego.  

 28/06 Madryt (Hiszpania) - Macarena Molina z hiszpańskiej organizacji członkowskiej LIFE Pescartes, uczestniczyła w 

imieniu LIFE w drugim komitecie ds. uczestnictwa społecznego w projekcie Intemares. W drugim spotkaniu wykorzystano 

podejście partycypacyjne, mające na celu przyczynienie się do opracowania projektu strategii w zakresie szkolenia i 

budowania potencjału w obszarach morskich sieci Natura 2000.  

 28-29/6 Kopenhaga (Dania) – dyskusje na temat zaleceń ICES na rok 2019 r. były kontynuowane w Komitecie 

Wykonawczym Rady Doradczej Morza Bałtyckiego (BSAC ExCom) i Forum BALTFISH z udziałem członków LIFE z Danii, 

Niemiec, Polski i Szwecji, a także personelu LIFE. Niezwykle długi i szczegółowy zestaw zaleceń BSAC dotyczących 2019 TAC 

i środków towarzyszących został sfinalizowany i zaprezentowany 2-go dniu zarządcom zgromadzonym w Forum BALTFISH; 

zawiera on m.in. szczegółowe informacje na temat zależności ekonomicznej organizacji członkowskiej LIFE Fischerei-

Freest od połowów śledzia zachodniego. Odbyła się również dyskusja na temat wpływu szarego fok i kormoranów na 

rybołówstwo, a tymczasowy przewodniczący zaproponował, aby szukać kandydatów na przewodniczącego BSAC ExCom 

również spoza grona członków Zgromadzenia Ogólnego; Członkowie ExCom mają czas do końca lipca na głosowanie nad 

tą propozycją. Gdy Komisja grozi zaprzestaniem finansowania BSAC w przypadku przedłużenia kryzysu na fotelu ExCom, 

sytuacja jest szczególnie delikatna.  

WIEŚCI OD NASZYCH CZŁONKÓW 

 Świetna frekwencja na tradycyjnym konkursie wioślarskim w Szwecji, ale Koordynator LIFE musi się doszkolić!  

16/06, Ronnebyhamn (Szwecja) – Szwedzcy członkowie LIFE SYEF współorganizowali ważne wydarzenie dla regionu 
Blekinge, festiwal Sillarodden, który przyciągnął ponad 3 tysiące odwiedzających! LIFE z dumą zasponsorowało nagrodę 
zwycięzcy na tegoroczną edycję - skrupulatnie odtworzony model tradycyjnej łodzi rybackiej śledzia, używanej na przełomie 
XIX i XX wieku. "Sillarodden" to w istocie zawody wioślarskie, organizowane w celu oznaczenia wielowiekowej tradycji 
przybrzeżnych połowów śledzia, podczas których rybacy łowili ryby przez całą noc, a ich małżonki przenosiły połowy na 
rynek w Ronneby, aby zapewnić, że jest sprzedawany jako najszybciej jak to możliwe, w ten sposób zachowując jakość. 
Tradycja ta została odtworzona w regułach konkursu Sillarodden, w którym zwycięska drużyna musi być nie tylko być 
pierwsza na głównym placu Ronneby, ale także jako pierwsza sprzedać całego śledzia. Zespół wioślarski z bałtycko-
północnomorskim koordynatorem LIFE zajął w tym roku szóste miejsce, co w dużej mierze jest jego winą, ponieważ złamał 
wiosło! ☺ 

 Nasi członkowie z Włoch, LIFE i AKTEA wybrani przez FAO jako przykład dobrych praktyk  

27/6 Rzym (Włochy) – już kilka lat temu członkowie LIFE z Sycylii, Associazione 

dei Pescatori di Pantelleria, zdecydowali się podjąć ważne zobowiązanie na 

rzecz zrównoważonego rozwoju i zmniejszyć długość swoich sieci z 5000 do 

1500 metrów. Ta dobra praktyka wzbudziła zainteresowanie Generalnej 

Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) FAO, która zaprosiła ich do 

zaprezentowania swoich zrównoważonych praktyk połowowych 

decydentom i zainteresowanym podmiotom na “konferencji wysokiego 

szczebla w sprawie zrównoważonego rybołówstwa na małą skalę w regionie 

Morza Śródziemnego i Morza Czarnego", które odbędzie się na Malcie we 

wrześniu. W ramach spotkania dołączą do nich LIFE i AKTEA, które również 

zostały wybrane do udziału w panelach dotyczących odpowiednio 

http://www.akteaplatform.eu/
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"wzmocnienia sieci łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego" i "kobiet w rybołówstwie". Wszystkie istotne informacje, w 

tym projekt programu i regionalny plan działania na rzecz rybołówstwa przybrzeżnego na Morzu Śródziemnym i Morzu 

Czarnym, wraz z linkiem do wstępnej rejestracji, są dostępne na stronie internetowej konferencji pod adresem: 

http://www.fao.org/gfcm/meetings/ssf2018. Należy pamiętać, że GFCM ma (ograniczone) fundusze dostępne na 

pokrycie udziału gości, dlatego też wnioski należy składać do Sekretariatu GFCM tak szybko, jak to możliwe, przesyłając 

wypełniony formularz wniosku o finansowanie (dostępny na stronie "Rejestracja" na stronie konferencji) przez e-mail, na 

adres gfcm-secretariat@fao.org. Nie przegap tej okazji i zaloguj się!  

 

PRZEGLĄD PRASY I INTERESUJĄCA LEKTURA 

 

Środowiskowa NGO Oceana o globalnych politykach rybackich (jęz. angielski) 

http://thehill.com/opinion/energy-environment/391300-how-to-save-the-oceans 

Le Monde o obiektywności doradztwa naukowego ICES nt. elektrycznych połowów pulsacyjnych (jęz. francuski)  

https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/06/21/la-science-convoquee-dans-le-bras-de-fer-sur-la-peche-

electrique_5318589_3244.html 

Poprawia się sytuacja labraksa? 29 czerwca ICES opublikował doradztwo nt. możliwości połowowych na rok 2018, 

zastępujące doradztwo z lipca 2017. Wskazuje ono na wzrostowy trend w ogólnych połowach, sugerując 880 ton na rok 

2018 i podwojenie w roku 2019 – 1789 ton. W październiku 2017, ICES doradzał, aby „zgodnie z podejściem 

przezornościowym, zarówno połowy komercyjne i rekreacyjne zostały utrzymane na poziomie „0” w roku 2018 (jęz. 

angielski) 

http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2018/2018/bss.27.4bc7ad-h.pdf  

Rybacy i organizacje ekologiczne wzywają europejskie biuro ds. Zwalczania nadużyć finansowych (OLAF) do wszczęcia 

formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie połowów elektrycznych 

http://www.bloomassociation.org/en/fishers-and-environmental-organisations-call-on-the-european-anti-fraud-office-

to-open-a-formal-investigation-about-electric-fishing/  

 

Nasz Comiesięczny Biuletyn jest prostym zestawieniem działań zewnętrznych. Ponadto, nasi pracownicy w UK, Brukseli, 

Hiszpanii, Polsce i Włoszech odpowiadają na ogromny zakres pytań odnośnie naszego sektora, ciągle rozwijając i 

upubliczniając kwestie związane z rybołówstwem małoskalowym o niskim wpływie na środowisko. 

Nasi Dyrektorzy Regionalni, wszyscy będący rybakami małoskalowymi, także promują wartości  

i korzyści płynące z rybołówstwa przybrzeżnego.  

Chcieliby Państwo zamieścić dodatkowe informacje nt. konkretnego wydarzenia, projektu, czy inicjatywy? Skontaktujcie się 

z nami pisząc na adres communications@lifeplatform.eu, śledźcie nasze profile na Facebooku (Low Impact Fishers of 

Europe) oraz Twitterze @LIFEplatformEU 

Zainteresowana/y współpracą z kobietami w rybołówstwie? Skontaktuj się z AKTEA przez contact@akteaplatform.eu, 

profil na Facebook’u (AKTEA women in fisheries) i na Twitterze @AKTEAwif 
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