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We wrześniu Parlament Europejski będzie głosować nad sprawozdaniem eurodeputowanej Ulrike
Rodust dotyczącym wniosku Komisji Europejskiej w sprawie wieloletniego planu dla stad dennych w
Morzu Północnym.i Właściwie zaprojektowany plan wieloletni dla Morza Północnego mógłby znacznie
przyczynić się do rozwiązania problemu przełowienia i do odtworzenia zasobów ryb zgodnie ze Wspólną
Polityką Rybołówstwa (WPRyb), ukształtowaną przecież w dużej mierze właśnie przez Parlament
Europejski. Chcielibyśmy w związku z tym zaapelować o poparcie i wzmocnienie zapisów sprawozdania
Komisji Rybołówstwaii, która zagłosowała za jego treścią 12 lipca 2017. W szczególności prosimy o
poparcie następujących kwestii:

1. PLAN WIELOLETNI MUSI OBOWIĄZYWAĆ W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH DENNYCH STAD
RYB W MORZU PÓŁNOCNYM.
Cele WPRyb dotyczą wszystkich poławianych gatunków. Plany wieloletnie powinny tworzyć ramy
zarządzania dla osiągania tych celów w określonym obszarze geograficznym albo dla określonych typów
połowów. Sprawozdanie przyjęte przez Komisję Rybołówstwa zapewnia że cele i wartości docelowe
zarządzania określone są dla wszystkich dennych stad w Morzu Północnym i dlatego zasługuje na
poparcie.
Apelujemy o poparcie sprawozdania Komisji Rybołówstwa, aby zapewnić by plan wieloletni
obowiązywał w odniesieniu do wszystkich dennych stad ryb w Morzu Północnym.

2. DLA WSZYSTKICH STAD RYB MUSZĄ OBOWIĄZYWAĆ TAKIE SAME NORMY ZARZĄDZANIA.
Zawarty we WPRyb wymóg odtworzenia poławianych gatunków do zdrowych poziomów odnosi się do
wszystkich stad ryb. Dlatego wieloletni plan dla Morza Północnego musi zapewnić, że wartości docelowe
dla odtworzenia stad ryb powyżej poziomów zrównoważonych, odnosić się będą do wszystkich dennych
stad w Morzu Północnym.
Komisja Rybołówstwa respektuje ten wymóg także w odniesieniu do stad, dla których nie istnieją
całkowicie pewne dane naukowe. W sytuacjach, gdy dostępne dane są niepełne, musi być stosowane

podejście ostrożnościowe w rozumieniu WPRyb, aby także i tym stadom umożliwić odtworzenie powyżej
poziomów zrównoważonych, zgodnie z WPRyb.
Apelujemy o poparcie sprawozdania Komisji Rybołówstwa, aby zapewnić by te same normy
zarządzania obowiązywały w odniesieniu do wszystkich dennych stad ryb w Morzu Północnym.

3. ŚMIERTELNOŚĆ POŁOWOWA MUSI ZOSTAĆ OBNIŻONA DO ZRÓWNOWAŻONYCH
POZIOMÓW.
Aby umożliwić przywrócenie stad ryb do zdrowych poziomów, WPRyb wymaga ograniczenia
śmiertelności połowowej do zrównoważonych poziomów. Sprawozdanie Komisji Rybołówstwa
przewiduje możliwość przekroczenia takich zrównoważonych poziomów w pewnych okolicznościach.
Poławianie ponad limit zapisany we WPRyb, nawet z uwzględnieniem obowiązku wyładunku, nie pozwoli
przywrócić liczebności stad do zdrowych poziomów i w dłuższej perspektywie przyniesie negatywne
skutki społeczno-gospodarcze. We WPRyb zapisano, że wprowadzenie obowiązku wyładunku nie
powinno usprawiedliwiać odejścia od zrównoważonych limitów połowowych ani prowadzić do
zwiększenia śmiertelności połowowej.
Apelujemy o odrzucenie stanowiska Komisji Rybołówstwa w sprawie przedziałów śmiertelności
połowowej i o poparcie poprawek mających ograniczyć śmiertelność połowową do zrównoważonych
poziomów, wymaganych przez WPRyb.

4. DODANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH POŁOWÓW REKREACYJNYCH.
WPRyb uznaje, że połowy rekreacyjne mogą mieć istotny wpływ na zasoby ryb i wymaga by były one
prowadzone w sposób zgodny z celami WPRyb. Komisja Rybołówstwa wprowadziła wymóg, by przy
ustalaniu limitów połowowych uwzględniać połowy rekreacyjne, jeśli tylko istnieją podstawy do
przypuszczeń, że mogą one istotnie wpływać na liczebność stad.
Apelujemy o poparcie sprawozdania Komisji Rybołówstwa, aby zapewnić że połowy rekreacyjne
mające istotny wpływ na stada były odpowiednio zarządzane.

Oczekujemy na możliwość wsparcia Parlamentu Europejskiego w uchwaleniu dobrego i przemyślanego
planu wieloletniego dla Morza Północnego, w pełni zgodnego z wymogami WPRyb i z unijnymi
przepisami o ochronie środowiska, który zapewni flotom rybackim Unii Europejskiej długofalową
rentowność połowów bez szkody dla środowiska naturalnego.
W sprawie dalszych informacji zachęcamy do kontaktu.
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