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Środki podejmowane przez regionalne organizacje ds. rybołówstwa przeciwko 
połowom NNN 

Sporządzony przez FAO międzynarodowy plan w sprawie nielegalnych, nieraportowanych 
i nieuregulowanych (NNN) połowów1 podkreśla konieczność zwalczania połowów NNN na 
pełnym morzu. Regionalne organizacje ds. rybołówstwa, będące wielostronnymi organami 
odpowiedzialnymi na mocy prawa morza ONZ za zarządzanie rybołówstwem na pełnym 
morzu, odgrywają zatem zasadniczą rolę w zwalczaniu połowów NNN.

We wspomnianym planie oraz uchwalonym później rozporządzeniu UE NNN2 przez połowy 
NNN rozumie się połowy, które nie są zgodne z odnośnymi środkami w zakresie zarządzania, 
które nie są raportowane lub które są prowadzone poza wszelkimi systemami gospodarki 
wodnej i w sposób niezgodny z prawem międzynarodowym. Pełną definicję zawarto w planie 
FAO.

Obecnie istnieje 18 regionalnych organizacji ds. rybołówstwa. Sieć pięciu regionalnych 
organizacji ds. rybołówstwa zajmujących się tuńczykiem kontroluje jego połowy na całym 
świecie, jednak w przypadku innych gatunków (międzystrefowe zasoby rybne, gatunki 
głębinowe itp.) szerokie obszary oceaniczne nie zostały jeszcze objęte żadnymi uzgodnionymi
w skali międzynarodowej środkami w zakresie zarządzania rybołówstwem – rybołówstwo na 
tych obszarach jest nieuregulowane, z wyjątkiem ogólnych postanowień na mocy prawa 
morza ONZ czy Porozumienia ONZ o zasobach rybnych (mającego zastosowanie do państw, 
które je ratyfikowały). Najwięcej uregulowań dotyczy Oceanu Atlantyckiego, lecz nawet tam 
istnieją obszary nieobjęte przepisami. Ocean Indyjski i Ocean Spokojny są objęte bardzo 
ograniczonym zakresem uregulowań, mimo że wynegocjowano niedawno powołanie dwóch
nowych regionalnych organizacji ds. rybołówstwa dla południowego Oceanu Spokojnego 
i południowo-zachodniego Oceanu Indyjskiego, które, jak się oczekuje, niedługo rozpoczną 
działalność. 

Obszary zacienione – regionalne organizacje ds. rybołówstwa mające kompetencje 
regulacyjne w zakresie połowów dalekomorskich

                                               
1  Zob. stronę internetową FAO: http://www.fao.org/DOCREP/003/y1224E/Y1224E00.HTM.
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system 
zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania.
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Źródło: Global Marine Programme (Światowy program na rzecz morza) Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody 
i Jej Zasobów (IUCN) http://www.countdown2010.net/files/marine/Presentation%20K%20Gjerde%20II.pdf
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Zasięg regionalnych organizacji ds. rybołówstwa zajmujących się połowami tuńczyka 
(u góry) i innych gatunków (u dołu)
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Źródło: Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations (Zalecane najlepsze 
praktyki dla regionalnych organizacji ds. rybołówstwa), Chatham House, 2007 r.

W niniejszym dokumencie roboczym zawarto analizę środków zarządczych podjętych przez 
wybranych pięć istotnych regionalnych organizacji ds. rybołówstwa, zakwalifikowanych tak, 
aby reprezentowały zróżnicowany charakter aktualnie istniejących organizacji:

 ICCAT – Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego 
(istniejąca od 1969 r.)

 NAFO – Organizacja Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (1979 r.)
 NEAFC – Komisja ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (1982 r.)
 CCAMLR – Komisja do spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich 

Antarktyki (1982 r.)
 WCPFC – Komisja ds. Rybołówstwa na Zachodnim i Środkowym Pacyfiku 

(2004 r.)

Na liście tej znalazły się zarówno organizacje istniejące od bardzo dawna (ICCAT), jak 
i powstałe bardzo niedawno (WCPFC), organizacje te obejmują szeroki zakres geograficzny. 
Niektóre z nich, jak np. NEAFC, zrzeszają niewielką liczbę państw uprzemysłowionych, 
natomiast inne mają bardzo szeroką i złożoną strukturę członkowską (ICCAT, WCPFC), 
która ilustruje czasami trudną dynamikę pomiędzy krajami rozwiniętymi a krajami 
rozwijającymi się. Wartość gatunków, jakimi zajmują się wspomniane organizacje, jest 
ogromnie zróżnicowana i waha się od małych gatunków pelagicznych o stosunkowo małej 
wartości (NEAFC) do bardzo cennych ryb, takich jak antar patagoński (CCAMLR) czy 
tuńczyk błękitnopłetwy (ICCAT).

Wszystkie spośród wybranych organizacji ds. rybołówstwa mają poważne problemy 
z połowami NNN. 

Środki podjęte w celu zwalczania połowów NNN

Od czasu gdy pierwsze regionalne organizacje ds. rybołówstwa podejmowały pierwsze próby 
zwalczania połowów NNN w latach 90. XX w., wypróbowano już wiele środków. 

Identyfikacja statku: Połowy NNN prowadzone są przez statki, więc szereg z tych środków 
dotyczy właśnie samych statków. Aby możliwe było podjęcie jakiegokolwiek działania, 
statek musi zostać zidentyfikowany, dlatego też wiele statków ukrywa swoją tożsamość lub 
maskuje się na morzu bądź w porcie. FAO opracowała standardowy zestaw specyfikacji 
dotyczących oznakowania i identyfikacji statków rybackich. Wszystkie rozpatrywane 
w niniejszym dokumencie regionalne organizacje ds. rybołówstwa wymagają od statków 
prowadzących połowy na podlegającym im terytorium oznakowania FAO lub równorzędnego 
systemu oznakowania.

Listy zarejestrowanych statków lub tzw. „białe listy”: Statki, które otrzymały zezwolenie 
na połowy na obszarze podlegającym kontroli regionalnej organizacji ds. rybołówstwa od jej 
umawiających się stron lub niebędących umawiającymi się stronami współpracujących stron 
(zwanych łącznie CPC), są umieszczane na liście zarejestrowanych statków. Zasadniczo są to 
statki, za które CPC ponoszą odpowiedzialność. Jeśli zostanie wykryte, że połowy prowadzi 
statek, który nie został umieszczony na liście, zakłada się, że statek ten prowadzi 
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połowy NNN. Mimo że wszystkie pięć wybranych regionalnych organizacji ds. rybołówstwa 
prowadzi listy zarejestrowanych statków, liczba zarejestrowanych statków jest różna, 
podobnie jak stopień dokładności i szczegółowości zawartych na listach informacji.
Przykładowo, na liście prowadzonej przez CCAMLR znajdują się statki o wszystkich 
rozmiarach, natomiast lista ICCAT obejmuje wyłącznie statki o długości większej niż 
20 metrów. Na niektórych listach rejestrowane są również chłodniowce i statki transportowe 
(WCPFC, NEAFC, ICCAT). Sam wpis statku na listę nie oznacza, że statek ten prowadzi 
działalność na danych wodach, ani też nie gwarantuje, że przestrzega on przepisów.

Listy połowów NNN lub tzw. „czarne listy”: Na listy te wpisywane są statki, które: a) 
przyłapano na połowach bez zezwolenia na obszarze objętym regulacjami i które podejrzewa 
się o prowadzenie połowów NNN, b) otrzymały zezwolenie, ale prowadzą nielegalne połowy 
lub c) zidentyfikowano w dokumentacji handlowej jako źródło ryb z połowów NNN. Statki 
figurujące na czarnych listach zazwyczaj są bardziej intensywnie nadzorowane 
i kontrolowane oraz otrzymują różnego rodzaju sankcje (np. odmowa korzystania 
z infrastruktury portowej, w tym odmowa wyładunku połowów). Prowadzenie takich list 
może bardzo skutecznie zniechęcać pojedyncze statki do połowów NNN – według NEAFC 
dzięki prowadzeniu list udało się znacznie ograniczyć połowy NNN na podległym jej 
obszarze. Obserwuje się pozytywną tendencję wymiany list połowów NNN pomiędzy 
regionalnymi organizacjami ds. rybołówstwa, przez co zwiększa się przydatność tego 
narzędzia. Jednak główny problem polega na tym, że narzędzie to jest czasochłonne, 
kłopotliwe i upolitycznione. Listy są uaktualniane jedynie raz do roku podczas dorocznego 
posiedzenia, a do tego czasu dany statek może już dawno opuścić dane wody, zmienić nazwę 
lub armatora. Decyzje o wpisaniu na listę są podejmowane przez same CPC, którym zwykle 
zależy na nieumieszczaniu na listach własnych statków, a więc na listach połowów NNN 
figurują głównie statki nienależące do CPC – które są łatwiejszym celem. Na przykład na 
liście połowów NNN prowadzonej przez ICCAT znajdują się 24 statki – 21 o nieznanej 
banderze, jeden z Gwinei i dwa z Boliwii. 

Sankcje handlowe: Jedynie ICCAT korzysta z czarnych list, aby pociągać do 
odpowiedzialności państwa bandery. W latach 90. XX w. organizacja ta zakazała importu 
określonych produktów (tuńczyk błękitnopłetwy, opastun, miecznik) z krajów, których statki 
prowadziły połowy na terytorium podlegającym ICCAT bez zezwolenia. Do 2003 r. zakaz 
importu zastosowano wobec ośmiu państw bandery. Skutki tego działania były krótkotrwałe 
z dwóch powodów. Statki zmieniły banderę, wybierając takie państwa, które nie otrzymały 
sankcji, natomiast kraje ukarane sankcjami przystąpiły do ICCAT, dzięki czemu wybieliły 
swoje konta, ponieważ z chwilą wstąpienia cofnięto im sankcje. Żadna inna regionalna 
organizacja ds. rybołówstwa nie zastosowała tego podejścia, a nawet ICCAT niemal 
całkowicie ograniczyła jego stosowanie, ponieważ obecnie sankcje handlowe mają 
zastosowanie jedynie do opastuna pochodzącego z Boliwii i Gruzji.

Programy inspekcji na morzu: Zatrzymanie i inspekcja na morzu to istotne elementy 
skutecznego systemu nadzoru, gdyż jedynie na morzu można uzyskać pełny obraz tego, co się 
faktycznie dzieje. Podczas inspekcji w porcie można nie zauważyć ważnych szczegółów. 
Wszystkie pięć wybranych regionalnych organizacji ds. rybołówstwa dopuszcza możliwość, 
by inspektor z ramienia jednej CPC zatrzymał statek pod banderą innej CPC, ale jedynie 
NAFO i NEAFC wymagają, by CPC wysyłały statki z inspektorami na łowiska, do których 
same mają uprawnienia. ICCAT niedawno podążyła za tym przykładem w odniesieniu do 
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łowisk tuńczyka błękitnopłetwego. 

Programy obserwatorów regionalnych: Programy obserwatorów regionalnych nie są 
szeroko stosowane przez regionalne organizacje ds. rybołówstwa. Jedynie NAFO wymaga, by 
na każdym statku na łowisku znajdował się obserwator. WCPFC na podległych jej wodach 
uruchamia program regionalny dla obszarów pełnomorskich i zakłada jego pięcioprocentowy 
zasięg do połowy 2012 r. Poza tym obecność obserwatorów jest obowiązkowa jedynie w 
hodowlach i na sejnerach tuńczykowych na łowiskach tuńczyka błękitnopłetwego pod 
nadzorem ICCAT. Ważną innowacją ICCAT jest program obecności obserwatorów w 
hodowlach tuńczyków i na chłodniowcach.

Środki stosowane przez państwo portu: Regionalne organizacje ds. rybołówstwa polegają 
bardziej na inspekcjach w portach niż na morzu. Zarówno NEAFC, jak i NAFO wymagają, by 
CPC dokonywały inspekcji co najmniej 15% wyładunków w ich portach (choć w przypadku 
NEAFC wymóg ten dotyczy wyłącznie ryb mrożonych) oraz by wydawały zgodę na 
rozładunek, jedynie jeśli państwo bandery zaświadcza, że połów ryb był legalny. CCAMLR 
wymaga inspekcji w porcie jedynie w odniesieniu do połowów antara. ICCAT przygotowuje 
protokół dotyczący inspekcji w porcie, ale są one obowiązkowe wyłącznie w odniesieniu do 
połowów tuńczyka błękitnopłetwego lub gdy do portu wpływają statki nie znajdujące się na 
liście statków posiadających zezwolenia. WCPFC nie ma szczególnych wymogów odnośnie 
do inspekcji w portach – ustaleń w tym zakresie dokonują poszczególne państwa portu.

Systemy dokumentowania połowów: Pierwszą regionalną organizacją ds. rybołówstwa, 
która opracowała certyfikat legalności połowu towarzyszący rybom w całym łańcuchu 
dowodowym, była CCAMLR: w 2000 r. organizacja ta stworzyła system dokumentacji 
połowowej dla antara. ICCAT opracowała następnie podobny system dla tuńczyka 
błękitnopłetwego, opastuna i miecznika. Inne regionalne organizacje ds. rybołówstwa nie 
wprowadziły systemów certyfikacji.

Czarter statków: Podstawowa odpowiedzialność za zagwarantowanie zgodności z 
przepisami spoczywa na państwie bandery. Często zdarza się jednak, że CPC czarteruje statek 
rybacki pod banderą państwa niebędącego CPC. Państwa bandery nie obowiązują zatem 
przepisy ustanowione przez regionalną organizację ds. rybołówstwa, a więc nie jest jasne, 
które państwo jest odpowiedzialne za działania prowadzone przez ten statek. ICCAT i NAFO 
podjęły starania, by uściślić zakres odpowiedzialności państwa czarterującego i państwa 
bandery. ICCAT wymaga, by na 10% statków czarterowanych przez CPC znajdowali się 
obserwatorzy.

Przeładunek: Z uwagi na to, że inspekcje na morzu odbywają się rzadko oraz istnieje 
pokusa, by nie prowadzić skrupulatnie dzienników pokładowych, przy połowach NNN na 
szeroką skalę dokonuje się przeładunków na morzu. ICCAT zdała sobie z tego sprawę wiele 
lat temu i wprowadziła ogólny zakaz przeładunków na morzu, z wyjątkiem przeładunków 
z taklowców do zarejestrowanych chłodniowców, a ponadto wzmocniła tę regulację, 
wprowadzając wymóg, by na chłodniowcach znajdowały się zarówno satelitarne systemy 
monitorowania statków (VMS), jak i obserwatorzy. WCPFC zakazuje przeładunków na 
morzu przez sejnery tuńczykowe, ale zezwala innym statkom na przeładunek, jeśli go zgłoszą 
oraz jeśli na chłodniowcu przebywa obserwator. Inne regionalne organizacje ds. rybołówstwa 
wymagają po prostu, by przeładunki były zgłaszane.
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Należy zauważyć, że format podejmowanych środków jest znacznie zróżnicowany. NEAFC 
oraz NAFO, które często ze sobą współpracują, korzystają z ujednoliconego dokumentu 
uwzględniającego wszystkie środki kontrolne, który w miarę konieczności jest po prostu 
aktualizowany. Regionalne organizacje ds. rybołówstwa zajmujące się połowami tuńczyków 
mają natomiast kilkadziesiąt odrębnych przepisów, które wprowadzają spory chaos, których 
zakres często się pokrywa, a czasami są one nawet ze sobą sprzeczne. Podejście przyjęte 
przez NEAFC/NAFO o wiele bardziej ułatwia zrozumienie przepisów.

Dyskusja

Obserwuje się powolne, lecz stałe dążenie do osiągnięcia zbieżności narzędzi stosowanych 
przez regionalne organizacje ds. rybołówstwa w celu zwalczania połowów NNN, ale 
pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, zanim organizacje te wdrożą możliwie najskuteczniejsze 
środki. Istnieje potrzeba lepszej koordynacji wśród regionalnych organizacji ds. rybołówstwa 
oraz opracowania przez nie najlepszych praktyk w celu korzystania z wzajemnych 
doświadczeń.

Należy również pamiętać, że nawet jeśli dana regionalna organizacja ds. rybołówstwa 
przyjęła określony środek w celu zapewnienia przestrzegania przepisów, nie oznacza to, że 
środek ten jest w pełni realizowany. Poszczególne CPC mogą nie wywiązywać się z różnych 
obowiązków spoczywających na nich jako na państwach bandery, państwach portu czy 
państwach zbytu (np. mogą nie prowadzić inspekcji w portach) lub też CPC mogą gremialnie 
odmówić stosowania narzędzi będących do ich dyspozycji i służących wzajemnemu 
dyscyplinowaniu (np. mogą nie ograniczyć kwoty danego CPC w wyniku przełowienia).

I wreszcie, zwalczanie połowów NNN zależy od woli politycznej. Dopóki rządy nie wyrażą 
chęci podjęcia wszelkich możliwych i koniecznych działań przeciwko ich własnym statkom 
i innym elementom ich sektora rybołówstwa, praktycznie nic się nie zmieni. Doskonale to 
ilustruje niedawny przykład dotyczący tuńczyka błękitnopłetwego. ICCAT w 
przeprowadzonym przeglądzie wyników w pełni wykazał uchybienia CPC w zakresie 
rozwiązywania problemów rybołówstwa, a nawet nazwał zarządzanie rybołówstwem przez 
CPC „międzynarodową kompromitacją”. Wszyscy doskonale widzieli, co się dzieje 
w rybołówstwie, lecz CPC zrobiły zbyt mało i zareagowały zbyt późno.

CPC generalnie czynią największe wysiłki, aby zapobiec podejmowaniu działań 
wymierzonych przeciwko ich własnemu przemysłowi. Procedura podejmowania decyzji 
w ramach regionalnych organizacji ds. rybołówstwa ma zatem zasadnicze znaczenie. Dopóki 
decyzje będą podejmowane jednomyślnie, każda CPC może zawetować wszelkie działanie, 
które uzna za godzące we własne interesy lub w interesy własnego przemysłu. Nawet jeśli 
decyzje będą podejmowane większością głosów, będzie możliwość zawierania nieformalnych 
porozumień, aby uzyskać wystarczającą liczbę głosów do odrzucenia danego działania. Im 
większe i bardziej wpływowe są CPC, tym łatwiej uzyskać konieczne poparcie. Najlepszym 
sposobem zwalczania takiego zachowania jest pełna przejrzystość procesu podejmowania 
decyzji. Niewiele regionalnych organizacji ds. rybołówstwa stosuje taką praktykę, nawet gdy 
dopuszczają organizacje pozarządowe w charakterze obserwatorów, ponieważ porozumienia 
są zawierane prywatnie.
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Z uwagi na wszystkie powyższe powody konieczne jest, by działalność regionalnych 
organizacji ds. rybołówstwa ocenili niezależni eksperci. Przeprowadzono już kilka ocen, ale 
należałoby wprowadzić obowiązek dokonywania regularnych ocen, na przykład co pięć lat. 
Wdrażanie wszelkich środków zaproponowanych w takiej ocenie powinno również być 
obowiązkowe dla danej regionalnej organizacji ds. rybołówstwa. 

Koszty połowów NNN są wysokie, chociaż nie można dokładnie określić ich wymiaru 
finansowego. Są to:

 poważne uszczuplenie zasobów przez połowy prowadzone bez jakiegokolwiek 
nadzoru;

 utracone dochody dla państwa, które nie są pobierane, ponieważ ryby znajdują się 
poza oficjalną gospodarką;

 szkody dla środowiska spowodowane przez statki, które ignorują przepisy 
w zakresie ochrony przyrody.

Rządy często twierdzą, że kontrola i nadzór są drogie, i jest to prawda. Jednak jeśli nie 
wdroży się kontroli i nie zlikwiduje nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów, koszty dla społeczeństwa będą znacznie wyższe.


