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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1392/2008, którą złożył Martin Kerin (Irlandia), w sprawie Wspólnej 
Polityki Rybołówstwa i połowów przy użyciu sieci dryfujących

1. Streszczenie petycji

Składający petycję nie zgadza się z zakazem połowu łososia na wodach irlandzkich przy 
użyciu sieci dryfujących. Twierdzi on, że mimo nadwyżki łososia przy południowo-
zachodnich wybrzeżach Irlandii kwota połowowa została zmniejszona o jedną trzecią. 
Składający petycję uważa, że działań tych nie oparto na badaniach naukowych, a na 
oczekiwaniu, że w przyszłości nauka potwierdzi ową redukcję. Następnie oświadcza on, 
że zagrożeniem dla łososi nie są połowy przy użyciu sieci dryfujących, tylko hodowla tego 
gatunku na wielką skalę. W tym kontekście składający petycję zauważa, że duże hodowle 
łososia stanowią niebezpieczeństwo dla dzikich łososi ze względu na pasożyty zagrażające 
młodym dziko żyjącym rybom tego gatunku. Składający petycję uważa, że kontrolę nad 
wodami irlandzkimi należy z powrotem przekazać irlandzkiemu przemysłowi rybołówczemu, 
tak aby umożliwić jego przetrwanie i funkcjonowanie w zrównoważony sposób oraz 
zachowanie irlandzkich tradycji i kultury. W jego opinii Wspólna Polityka Rybołówstwa jest 
niewłaściwa i dyskryminuje irlandzkich rybaków z korzyścią dla ich europejskich kolegów. 
Utrzymuje on, że trzeba dokonać zasadniczych zmian w tej polityce w celu zapobieżenia 
wyginięciu zawodu irlandzkich rybaków.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 lutego 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 15 maja 2009 r.

Uwagi Komisji dotyczące petycji
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Komisja Europejska dostrzega fakt, że połowy przy użyciu sieci dryfujących nie są jedynym 
zagrożeniem dla populacji łososia. Degradacja środowiska naturalnego dotykająca 
w szczególności jakość i hydrografię biegów słodkiej wody oraz interakcje z takimi rodzajami 
działalności gospodarczej, jak akwakultura (zwłaszcza z uwagi na zagrożenia związane 
z ucieczką łososia hodowlanego lub potencjalnym wzajemnym przenoszeniem chorób 
i pasożytów, zwłaszcza takich jak wszy morskie) również mogą odegrać ważną rolę dla 
przetrwania zasobów łososia. Obecnie dokonuje się ważny postęp w zakresie zapobiegania 
tym zagrożeniom, szczególnie w dziedzinie interakcji z akwakulturą, lecz zagrożenie 
stwarzane przez poławianie zasobów w obrębie stad mieszanych pozostaje szczególnie 
niepokojące przede wszystkim z powodu nieprzewidywalności skutków. 

Sprawa poławiania łososia na morzu przy użyciu sieci dryfujących była również przedmiotem 
intensywnej debaty w ostatnich latach. W maju 2006 r. Komisja opublikowała na ten temat 
sprawozdanie techniczne1 opisujące obecny stan rybołówstwa, nękające je problemy, różne 
systemy zarządzania stworzone przez państwa członkowskie i ewentualne sposoby poprawy 
sytuacji. Krótko mówiąc, problem tkwi w mieszanym charakterze tych połowów, podczas 
których łowiło się jednocześnie łososia pochodzącego z różnych źródeł, stwarzając ryzyko dla 
tych zasobów łososia, które wykraczały poza bezpieczne limity biologiczne, w tym również 
w rzekach poza Irlandią. Wobec niektórych zasobów łososia znajdujących się w kiepskim 
stanie zastosowano środki odtworzeniowe określone w dyrektywie 92/43/EWG w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Istniało ryzyko, że skuteczność 
tych środków zostanie zniweczona z powodu poławiania łososia na morzu, zanim zdąży on 
dotrzeć do rodzimych rzek i złożyć ikrę. Preferowana możliwość zawarta w sprawozdaniu 
polegała na pozostawieniu odpowiedzialności władzom państw członkowskich, ponieważ 
większość połowów odbywa się na wodach terytorialnych i nie dochodzi do dzielenia łowisk 
przez statki różnych państw członkowskich.
Władze Irlandii podjęły decyzję o zakazie połowów w obrębie stad mieszanych po długim 
procesie konsultacji i analizowania wszelkich możliwych alternatyw, postanawiając 
równocześnie stworzyć mechanizm odszkodowań dla osób porzucających rybołówstwo.

Sieci dryfujące używane były w Irlandii tylko w czerwcu i lipcu przez cztery dni w tygodniu, 
lecz ten stosunkowo krótki sezon połowów stanowił ważny wkład w gospodarkę niektórych 
sektorów wspólnot rybołówstwa na małą skalę w Irlandii. Należy podkreślić, że część 
rybaków poławiających przy użyciu sieci dryfujących robiła to tylko okazjonalnie i dla nich 
utrata tej działalności nie była tak dramatyczna jak dla rybaków rzeczywiście uzależnionych 
ekonomicznie od tego rodzaju połowów. Najwidoczniej ci drudzy poszukiwali 
alternatywnych metod połowu, lecz napotkali trudną sytuację: uszczuplone zasoby 
podlegające małym kwotom połowowym lub zaniżone ceny. To wszystko sprawiło, że nowe 
działalności w zakresie rybołówstwa stały się nieopłacalne, zwłaszcza po kryzysie 
paliwowym w 2008 r. i późniejszych problemach finansowych.

Według Komisji kryzys w sektorze rybołówstwa w Irlandii, podobnie jak w wielu innych 
państwach członkowskich, ma charakter strukturalny i często pogłębiają go przejściowe 
i powracające kryzysy podobne do tych związanych z cenami paliw i ryb. Ponieważ jest to 
problem strukturalny, wymaga on strukturalnych rozwiązań mających na celu ponowną 

                                               
1 Sprawozdanie dotyczące połowów łososia w obrębie stad mieszanych na atlantyckich wodach Wspólnoty, 
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dystrybucję dostępnych zasobów ryb w mniejszym sektorze rybołówstwa. Wybór sposobu, 
w jaki owa redystrybucja będzie sprzyjać (lub nie) tej czy innej części sektora, leży 
w wyłącznej gestii władz Irlandii.

Co się tyczy rzekomego dyskryminowania Irlandii przez WPRyb, Komisja całkowicie nie 
zgadza się z takim stanowiskiem. Gdy wprowadzano WPRyb, w pełni uwzględniono 
uprawnione interesy Irlandii związane z rozwojem jej przemysłu rybołówczego (tak zwane 
preferencje haskie), które rok po roku utrzymywano w procesie przydzielania państwom 
członkowskim możliwości połowów w formie kwot połowowych.

Wreszcie, co się tyczy apelu składającego petycję, by przywrócić kontrolę irlandzkiej 
wspólnoty rybołówczej nad wodami Irlandii, należy podkreślić, że w odniesieniu do połowu 
łososia za znaczną większość zastosowanych środków zarządczych w praktyce odpowiada 
Irlandia. Dzieje się tak z uwagi na wyjątkową okoliczność, a mianowicie brak konkurencji ze 
strony rybaków z innych państw członkowskich na łowiskach otaczających wyspę. 
W pewnym stopniu podobna sytuacja występuje w niektórych innych łowiskach
przybrzeżnych, w tym w tych, które stanowią alternatywę dla byłych flot poławiających 
z użyciem sieci dryfujących. 

Wniosek

Komisja rozumie problemy, z jakimi boryka się flota poławiająca z użyciem sieci dryfujących 
po wprowadzeniu przez władze Irlandii zakazu w listopadzie 2007 r. Komisja uważa również,
że kłopoty te wynikają z problemu strukturalnego polegającego na braku równowagi między 
wielkością i siłą rybołówczą flot a dostępnymi dla nich możliwościami połowu. Ponadto nie 
ma powodów, by sądzić, że w ramach WPRyb traktuje się Irlandię w dyskryminujący sposób. 
Wreszcie, środki rozwiązania tego problemu leżą przede wszystkim w gestii władz 
krajowych.


