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System przyznawania uprawnień do połowów, m.in. kwot 

połowowych może spowodować, że rybołówstwo stanie się 

zrównoważone środowiskowo i sprawiedliwe społecznie. Obecne 

prawo unijne ma już taki potencjał, ale brakuje zarówno woli 

politycznej jak i jasnego mechanizmu wdrażania, a co za tym 

idzie, brakuje zrozumienia możliwych korzyści środowiskowych                

i społecznych. 

Jest rozwiązanie: aktywacja artykułu 17 wspólnej polityki 

rybołówstwa w celu przeniesienia kwot połowowych na 

„zapomnianą” flotę poławiającą małymi jednostkami o niewielkim 

oddziaływaniu, która z przyczyn historycznych ma ograniczony 

dostęp do gatunków objętych kwotami. W kontekście kryzysu 

klimatycznego i spadku różnorodności biologicznej, sprawiedliwe 

przejście do niskoemisyjnej unijnej floty rybackiej o niskim wpływie 

na środowisko ma kluczowe znaczenie. Niniejszy raport proponuje 

Komisji Europejskiej i państwom członkowskim kryteria i procesy 

umożliwiające przejście na bardziej ekologiczny, społecznie 

sprawiedliwy i ekonomicznie trwały sektor rybołówstwa.

Ocean ma kluczowe znaczenie dla globalnych wzorców 

pogodowych, ponieważ poprzez cykliczne zmiany i sekwestrację 

węgla stale stabilizuje klimat i sprawia, że planeta jest zdatna do 

życia dla ludzi1. Jednak nie traktujemy oceanów i mórz 

w sposób odzwierciedlający naszą zależność od nich. W wodach 

europejskich ponad 40% komercyjnie poławianych stad ryb 

w północno-wschodnim Atlantyku jest przełowionych. 

Przełowienie stad w Morzu Śródziemnym wynosi co najmniej 

83%2. Stan 89% wszystkich populacji ryb w UE pozostaje nieznany 

ze względu na brak danych3. Jeśli UE ma zrealizować cele 

zielonego ładu4, prawa o klimacie5, wspólnej polityki rybołówstwa6 

i strategii na rzecz bioróżnorodności do 2030 roku7, konieczne 

jest, aby Komisja Europejska i państwa członkowskie zmieniły 

obecny system przydzielania uprawnień połowowych z systemu 

nagradzającego „tych co łowią najwięcej” na system nagradzający 

„tych, którzy łowią w sposób najbardziej zrównoważony 

i przynoszą największe korzyści społeczeństwu”.
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Od wielu lat systemy przydzielania uprawnień połowowych (w tym 

kwot, nakładu (dni na morzu) i stref) – w ramach wspólnej polityki 

rybołówstwa UE (WPRyb) – są odpowiedzialne za stymulowanie 

negatywnych zmian w sektorze rybołówstwa, w wyniku których 

koncentracja uprawnień do połowów znalazła się w rękach kilku 

dużych graczy, ze szkodą dla rybaków działających na małą skalę, 

o niewielkim wpływie na środowisko naturalne i stan mórz.

W zielonej księdze Komisji Europejskiej z 2009 r. zwrócono uwagę 

na „przełowienie, nadmierną zdolność połowową floty, ogromne 

dotacje, niski stopień elastyczności gospodarczej sektora oraz 

spadek ilości ryb łowionych przez europejskich rybaków” oraz 

podkreślono niejasne i sprzeczne cele wcześniejszej wspólnej 

polityki rybołówstwa i brak zabezpieczeń przeciwko dominacji 

dążenia do krótkookresowego wzrostu gospodarczego8. Reforma 

WPRyb w 2013 r. odzwierciedlała potrzebę przejścia w kierunku 

prawdziwego zrównoważonego rozwoju poprzez zarządzanie 

nakierowane na poprawę wyników społecznych i środowiskowych.

Osiągnięcie nowych środowiskowych i społeczno-gospodarczych 

celów WPRyb wymaga sprawiedliwej transformacji na przejrzysty 

system zarządzania rybołówstwem, który przywróci zdrowie 

oceanów i będzie wspierać bezpieczną przyszłość rybaków. 

W ramach reformy WPRyb uznano, że przydział uprawnień do 

połowów w oparciu o określone kryteria można wykorzystać jako 

narzędzie promowania celów społecznych i środowiskowych. Stąd 

powstał zapis zawarty w artykule 17, mający na celu nagradzanie 

priorytetowym dostępem do zasobów tych, którzy łowią 

w najbardziej zrównoważony sposób.

Możliwość osiągnięcia korzyści dla środowiska poprzez 

odpowiednią alokację uprawnień do połowów była jedną z sił 

napędowych powstania artykułu 17, który w bezpośredni sposób 

umożliwia  państwom członkowskim wykorzystanie alokacji 

praw połowowych w celu uzyskania bezpośrednich korzyści 

dla środowiska poprzez promowanie stosowania selektywnych 

narzędzi połowowych lub technik połowowych o ograniczonym 

wpływie na środowisko. W związku z tym, jeśli artykuł 17 zostanie 

wdrożony, może stać się kluczowym narzędziem egzekwowania 

ekosystemowego podejścia do zarządzania rybołówstwem.

Konieczność zapewnienia poszanowania praw rybaków łowiących 

na małą skalę była siłą napędową artykułu 17. Potrzeba ta 

została również podkreślona w Celu Zrównoważonego Rozwoju 

14b Organizacji Narodów Zjednoczonych, który wzywa do 

zapewnienia „lokalnym rybakom łowiącym na małą skalę dostęp 

do rynków i zasobów morskich”.22 Pomimo tych zobowiązań 
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Artykuł 17: Kryteria przydziału przez państwa członkowskie 

uprawnień do połowów

Przy przydzielaniu uprawnień do połowów dostępnych 

państwom członkowskim, o którym mowa w art. 16, państwa 

członkowskie stosują przejrzyste i obiektywne kryteria, 

między innymi kryteria o charakterze środowiskowym, 

społecznym i ekonomicznym. Kryteria, które mają być 

stosowane, mogą obejmować między innymi wpływ 

połowów na środowisko, historię zgodności, wkład 

w lokalną gospodarkę i historyczne poziomy połowów. 

W ramach przydzielonych im uprawnień do połowów 

państwa członkowskie dążą do stworzenia zachęt dla 

statków rybackich wyposażonych w selektywne narzędzia 

połowowe lub stosujących techniki połowu o ograniczonym 

wpływie na środowisko, np. dzięki mniejszemu zużyciu 

energii lub niewielkim zniszczeniom siedlisk.9

Artykuł 17 wymaga, aby państwa członkowskie przydzielały 

uprawnienia połowowe na podstawie przejrzystych i obiektywnych 

kryteriów, w tym kryteriów o charakterze środowiskowym, 

społecznym i gospodarczym. Nie opisuje jednak hierarchii ważności 

kryteriów. Mimo że brak roli przypisanej Komisji Europejskiej jest 

poważną słabością możliwości wdrażania artykułu 17, ma on jednak 

pewną moc. W lipcu 2021 r. sąd w Montpellier we Francji wydał 

orzeczenie na korzyść Związku Zawodowego Małoskoalowych 

Rybaków Regionu Oksytanii (SPMO) w odniesieniu do sposobu 

przydzielania kwot tuńczyka błękitnopłetwego.10 W orzeczeniu 

sąd stwierdził, że podstawa przyznawania kwot połowowych 

stosowana przez rząd francuski narusza postanowienia artykułu 17, 

i że system ten nie jest ani przejrzysty, ani obiektywny, a także nie 

jest zgodny z prawem francuskim.

w wielu państwach członkowskich UE utrzymano niesprawiedliwy 

status quo, co ma negatywny wpływ na odporność społeczności 

rybackich. Niektórzy naukowcy sugerują, że jedynym sposobem 

na rozwiązanie tego problemu jest przegląd istniejących polityk 

i systemów zarządzania.



UE nie dotrzymała terminu eliminacji nadmiernych połowów do 2020  r. 

i zaprzestania odrzutów do 2019 r. zarządzanych stad ryb11. Niewielkie 

postępy poczyniono również we wdrażaniu artykułu 17. Komitet. Naukowo-

Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa UE (STECF) w swojej niedawnej 

analizie społecznego wymiaru WPRyb12 stwierdza, że tylko 16 z 23 państw 

członkowskich zadało sobie trud udzielenia odpowiedzi Komisji Europejskiej 

na temat metody stosowanej do alokacji uprawnień połowowych, mimo że 

taka sprawozdawczość jest wymagana przepisami WPRyb (art. 16 ust. 6).

STECF stwierdza ponadto, że państwa członkowskie nie określiły żadnego 

związku między zapisami artykułu 17, a systemami przydziału kwot8. 

Najpowszechniejszym sposobem przydzielania uprawnień połowowych we 

wszystkich państwach członkowskich są historyczne wolumeny połowów. 

Można taki system uznać za kryterium społeczne, jednak w praktyce jest on 

podatny na nadużycia, w zależności od zastosowanego historycznego okresu 

odniesienia oraz tego, czy jest to stały, czy kroczący okres odniesienia8,13.

STECF ustalił, że spośród 23 ocenionych państw członkowskich, 

12 nie stosuje żadnych kryteriów środowiskowych, a pozostałe państwa 

przydzielają uprawnienia połowowe, na podstawie kryteriów mogących 

mieścić się w kategorii bezpośrednich lub pośrednich korzyści dla 

środowiska, przynajmniej w przypadku niektórych łowisk.

Pomimo tego, że państwa członkowskie nie wdrożyły artykułu 17, istnieją 

przykłady krajów stosujących kryteria społeczne i środowiskowe przy 

przydzielaniu uprawnień do połowów. Nie ma jednak wyraźnej tendencji 

stosowania kryteriów społecznych opartych na geografii, rodzaju możliwości 

połowowych lub kulturze politycznej7.

Rozsądne stosowanie takich zachęt mogłoby pomóc w zminimalizowaniu 

destrukcyjnego wpływu na różnorodność biologiczną, ekosystemy 

morskie i wynikające z nich korzyści dla lokalnych społeczności. Potrzeba 

ekosystemowego podejścia do zarządzania rybołówstwem jest dodatkowo 

wzmacniana w kontekście kryzysu klimatycznego, w którym zasadnicze 

znaczenie ma zwiększenie odporności ekosystemów i społeczności oraz 

środki mitygujące zmianę klimatu w celu pilnego osiągnięcia neutralności 

pod względem emisji dwutlenku węgla. Artykuł 17 to wyraźna ścieżka do 

podejścia opartego na flocie rybackiej zdolnej do stosowania narzędzi 

połowowych mogących realizować zarządzanie oparte na ekosystemie14.
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Obecnie UE polega głównie na ustalaniu limitów połowowych 

(ang. Total Allowable Catches, TACs) dla poszczególnych 

gatunków ryb i nie zarządza wpływem TACs na inne gatunki 

w morskiej sieci troficznej ani wpływem metody połowu na 

siedliska morskie. W wyniku zignorowania tych elementów doszło 

do pogorszenia stanu ekosystemów morskich.

W oparciu o sprawozdanie Parlamentu Europejskiego (2015) 

i dalsze badania zalecamy następujące kryteria środowiskowe 

przydziału kwot połowowych zgodnie z artykułem 17. 

Wskaźnik 1: Duże ryby- udział w połowach osobników  

powyżej długości osiąganej w wieku dojrzałości (Lm50)

Wskaźnik 2: Wskaźnik gatunków chronionych – 

ilości przyłowionych chronionych, zagrożonych lub 

wrażliwych gatunków

Wskaźnik 3: Wpływ na dno morskie - powierzchnia dna, 

na którym prowadzona jest dana działalność połowowa, 

w odniesieniu do lokalizacji określonych siedlisk oraz 

wpływ na zasobność dna morskiego w węgiel

Wskaźnik 4: Integralność łańcucha pokarmowego - 

zdrowie wszystkich elementów morskiej sieci 

troficznej występujących na poziomie naturalnej 

obfitości i różnorodności oraz zachowanie ich 

zdolności reprodukcyjnej

Wskaźnik 5: Wpływ na cykl węglowy - wielkość emisji 

dwutlenku węgla z użytkowania statków, z transportu 

i przetwarzania połowów do miejsca punktu sprzedaży; 

ilości węgla pochodzącego bezpośrednio z ryb oraz 

szacowany wpływ na magazynowanie węgla poprzez 

przerwanie interakcji funkcjonalnych, behawioralnych 

i troficznych15. 

PROPONOWANE 
KRYTERIA 
ŚRODOWISKOWE

UE musi uznać harmonizację zarządzania rybołówstwem, 

ochronę mórz i łagodzenie zmiany klimatu za pilny priorytet. 

Wyraźnie wynika to z wielu światowych raportów, takich jak 

globalna ocena różnorodności biologicznej IPBES 2019, druga 

światowa ocena oceanów16, raport w sprawie 1,5 stopnia IPCC 

ONZ17, oraz najnowszy raport z warsztatów IPBES-IPCC z 2021 r18. 

Wynika z nich wyraźnie, że bez radykalnych zmian w sposobie 

działania skutki utraty różnorodności biologicznej i zmiany 

klimatu spowodują przekroczenie krytycznych i potencjalnie 

nieodwracalnych progów, co będzie miało tragiczne konsekwencje 

dla ludzi i przyrody. Tak więc wybór nie polega na tym, czy mamy 

coś zmienić, ale na tym, jak przeprowadzić zmiany w najbardziej 

sprawiedliwy, wydajny i skuteczny sposób.

Redukcja nadmiernych zdolności połowowych i odbudowa 

stad ryb zmniejszy zużycie paliwa i poziom emisji poprzez 

zwiększenie sekwestracji dwutlenku węgla przez organizmy 

morskie i zwiększenie odporności rybołówstwa na zmianę 

klimatu, a także zmniejszy emisje z tego sektora19. 

(i) Niższe emisje CO2 z sektora rybołówstwa – dzięki 

odbudowie stad ryb odłowienie kwot połowowych 

wymagać będzie mniejszych nakładów połowowych. 

W związku z tym poprawiłaby się wydajność sektora 

rybołówstwa przy jednoczesnej redukcji emisji 

z tego sektora. 

(ii) Podwyższenie sekwestracji CO2 dzięki większej 

ilości ryb w oceanach – większe stada ryb i zdrowszy 

morski ekosystem ma wyższą zdolność realizacji funkcji 

oceanu jako biologiczna pompa węgla i jako pochłaniacz 

dwutlenku węgla.



STECF ustalił, że małe jednostki (do 12 m) o niewielkim wpływie 

na środowisko, z dwukrotnie większą wydajnością pod względem 

wykorzystania kapitału i pracowników, są bardziej efektywne 

ekonomicznie niż niszczycielskie duże jednostki8. Sektor 

łodziowego rybołówstwa o niewielkim wpływie obejmuje ponad 

70% floty rybackiej pod względem liczby jednostek i oferuje co 

najmniej 50% miejsc pracy w sektorze rybołówstwa, ale odpowiada 

za jedynie 5% połowów. Artykuł 17 powinien zostać wykorzystany 

do znacznego zwiększenia tego poziomu i do transformacji floty 

o dużym wpływie na środowisko w ciągu najbliższych 10 lat. Aby 

to osiągnąć, autorzy zalecają następujące kryteria społeczno-

ekonomiczne przydziału kwot zgodnie z art. 17, w oparciu o 

sprawozdanie Parlamentu Europejskiego (2015) i o badania 

naukowe.

Społeczne kryteria alokacji:

Wskaźnik 1: Zależność od rybołówstwa - Liczba 

bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy (na poziomie 

NUTS 3) na tonę wyprodukowanych ryb

Wskaźnik 2: Udział w przychodach lokalnej gospodarki – 

na poziomie NUTS 3

Wskaźnik 3: Historia przestrzegania prawa w zakresie 

rybołówstwa i ochrony środowiska – wykorzystanie 

systemu punktowego WPRyb za ostatnie pięć lat

Wskaźnik 4: Historia zgodności z przepisami — zarówno 

w zakresie rybołówstwa jak i z innymi wymogami (np. 

wywiązywanie się z podatków; stosowanie standardów 

MOP dotyczących bezpieczeństwa i rekrutacji załogi itp.) 

(ostatnie pięć lat)

Wskaźnik 5: Monitorowanie operacji na morzu w celu 

zwiększenia przejrzystości – wykorzystanie CCTV 

w przestrzeniach roboczych i kamer (zdalny monitoring 

elektroniczny (ang. Remote Electronic Monitoring, REM)) 

na jednostkach powyżej 12 metrów i małych jednostkach 

podatnych na naruszenia zasad Wspólnej Polityki 

Rybołówstwa

Ekonomiczne kryteria alokacji: 

Wskaźnik 1: Historia połowów – udział w połowach stada 

docelowego w ciągu ostatnich trzech lat

Wskaźnik 2: Ślad – odsetek rejsów, podczas których miały 

miejsce połowy stada docelowego (ostatnie trzy lata)

Wskaźnik 3: Wydajność bez dotacji - produkcja netto 

pojedynczej jednostki lub sektora floty po odjęciu dotacji 

państwowych lub unijnych

Środki przestrzenne mają na celu osiągnięcie celów zarządzania 

rybołówstwem poprzez ograniczenie dostępu do określonych 

obszarów, w tym ich zarezerwowanie lub przyznanie 

preferencyjnego dostępu określonym flotom lub jednostkom 

rybackim. Środki obszarowe są powszechnie stosowanym 

narzędziem w zarządzaniu rybołówstwem i ochronie mórz w UE. 

WPRyb20 podkreśla potrzebę przyznania priorytetu dostępowi 

dla „tradycyjnych połowów” w przybrzeżnych wodach (12 mil 

morskich), w celu zapewnienia możliwości połowowych dla 

floty przybrzeżnej i ograniczenia presji połowowej w najbardziej 

wrażliwej części wód Unii Europejskiej. Zarezerwowany lub 

preferencyjny dostęp do łowisk może przynieść korzyści 

zarówno społeczno-gospodarcze, jak i środowiskowe poprzez 

redystrybucję uprawnień połowowych. Uważamy, że należy 

podjąć wzmożone wysiłki, aby wykorzystać środki przestrzenne 

kształtujące prawa połowowe, co przyniesie korzyści wszystkim 

państwom członkowskim. 
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Zapewnienie zdrowych oceanów jest kluczowym elementem 

odpowiedzi ludzkości na kryzys klimatyczny i różnorodności 

biologicznej. W tym kontekście WPRyb ma kluczowe znaczenie 

dla realizacji transformacji rybołówstwa UE, aby zmaksymalizować 

korzyści środowiskowe, społeczne i gospodarcze, które 

zapewnią sprawiedliwą, zrównoważoną i bezpieczną przyszłość 

społecznościom przybrzeżnym, które są bezpośrednio zależne od 

rybołówstwa, oraz wszystkim obywatelom UE, którzy potrzebują 

zdrowych mórz i oceanów.

Najistotniejsze znaczenie ma artykuł 17: Komisja Europejska 

powinna określić kryteria i system oceny, a także proces, dzięki 

któremu państwa członkowskie będą mogły wykorzystywać prawa 

połowowe do przywrócenia populacji ryb do zrównoważonego 

poziomu, ochrony ekosystemów i łagodzenia zmian 

klimatycznych. Aby to osiągnąć, Komisja powinna:

1. Zasięgać opinii naukowców i zainteresowanych stron 

na temat środowiskowych i społeczno-ekonomicznych 

kryteriów przydziału uprawnień połowowych.

2. Prowadzić przejrzysty i odpowiedzialny proces 

opracowywania zestawu kryteriów przydziału uprawnień 

połowowych oraz systemu oceny wdrażania, w tym: 

a. Aktywnie angażować interesariuszy w rozwój 

lokalnie dostosowanych kryteriów alokacji;

b. Publikować listy kryteriów i procesu realokacji;

c. Zarządzać wspólnie z komitetami zarządzania 

kwotami, w skład których wejdą przedstawiciele 

sektora rybołówstwa i organizacji pozarządowych, 

przy wsparciu finansowym i organizacyjnym dla 

rybaków prowadzących połowy na małą skalę na 

lokalne, krajowe i unijne uczestnictwo; 

d. Publikować listy beneficjentów alokacji.

WNIOSKI I 
REKOMENDACJE

3. Opracować wyraźne wytyczne dla państw 

członkowskich dotyczące wykorzystywania alokacji kwot 

połowowych do realizacji europejskiego zielonego ładu 

i prawa o klimacie.

4. Wykorzystać Plan Działania w celu ochrony zasobów 

ryb i ochrony ekosystemów morskich oraz raport 

z wdrażania WPRyb z 2022 r. w celu zaproponowania 

jasnego instrumentu prawnego nakładającego na państwa 

członkowskie wymóg wdrożenia artykułu 17, w tym:

a. Pełną ocenę wpływu rybołówstwa w zakresie 

różnorodności biologicznej, ekosystemu i klimatu, 

w tym określenie wskaźników umożliwiających 

kwantyfikację każdego z tych wpływów;

b. Minimalną liczbę kryteriów priorytetowych, które 

należy uwzględnić w ramach realokacji kwot, 

z określonymi celami, które wymagają określenia 

kolejności priorytetowej kryteriów, nakierowanych na 

korzyści społeczne, środowiskowe i ekonomiczne, np. 

obniżenie emisji CO2 ze statków i interakcji między 

organizmami morskimi o 40% dla wszystkich flot do 

2025 r.;21  

c. Proces opisujący wzrost realokacji udziału 

całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC) w okresie 

ośmiu lat, który powinien zakładać minimalny poziom 

przenoszenia praw połowowych na flotę rybacką 

poławiającą w małej skali i o niskim wpływie na 

środowisko; 

d. Stworzenie mechanizmów przeglądu kryteriów 

i ich stosowania przez państwa członkowskie, 

aby zapewnić, aby alokacja oparta na kryteriach 

społecznych, środowiskowych i ekonomicznych nie 

miała niedopuszczalnych, niezamierzonych skutków 

i aby zmaksymalizować dodatkowe korzyści.

Autorzy: Fintan Kelly, Rebecca Hubbard & Brian O’Riordan

Dziękujemy wszystkim recenzentom za poświęcenie czasu na podzielenie się wiedzą.
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