Warszawa, Wrocław, Wilkowice, Kraków, 9 października 2008
Sz. P. Marek Sawicki
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dotyczy spotkania Rady Rolnictwa i Rybołówstwa w październiku 2008: sprawa limitów
połowu dorsza w Morzu Bałtyckim na 2009 r.
Szanowny Panie,
Podczas najbliższego posiedzenia Rady Rolnictwa i Rybołówstwa państwa członkowskie
będą uzgadniać limity połowowe dla Morza Bałtyckiego na 2009 r. W związku z tym niżej
podpisane organizacje apelują o:
1. Poparcie złożonej przez Komisję propozycji niezwiększania kwoty dla wschodniego stada
dorsza o więcej niż 15%.
2. Poparcie przynajmniej złożonej przez Komisję propozycji zmniejszenia kwoty dla
zachodniego stada dorsza o 15% — chociaż wskazana byłaby większa redukcja.
3. Poparcie złożonej przez Komisję propozycji ograniczenia nakładu połowowego o 10% dla
dorsza bałtyckiego.
W ciągu ostatniego roku stan wschodniobałtyckiego stada dorsza uległ mile widzianej
poprawie. Było to efektem przede wszystkim korzystnych warunków tarła w latach 2003 i 2005, a
najprawdopodobniej także lepszego zarządzania zasobami, m.in. wdrażania planów gospodarki
połowowej, tymczasowego zamykania łowisk w okresie tarła oraz ściślejszej kontroli rybołówstwa.
Należy jednak pamiętać, że populacja dorsza jest nadal o wiele mniejsza, niż mogłaby być, oraz
że warunki środowiskowe Morza Bałtyckiego nie ulegają poprawie. Warunki rozrodcze dorsza
będą prawdopodobnie w dalszym ciągu się pogarszać.
Stoimy obecnie przed szansą, która może się nie powtórzyć przez wiele dziesięcioleci.
Nie możemy sobie pozwolić na jej zaprzepaszczenie! Aby wspomniane dwa silne roczniki dorsza
mogły przeżyć, rozmnożyć się i doprowadzić do odtworzenia stada, Wszelkie zwiększenie
całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC) w ciągu najbliższych kilku lat muszą być dokonywane
ostrożnie i musi im towarzyszyć dalsze usprawnianie mechanizmów kontrolnych oraz dążenie do
coraz ściślejszego przestrzegania norm. Tylko takie postępowanie da nam nadzieję na pomyślną
przyszłość ekosystemu Morza Bałtyckiego, jednego z najcenniejszych gospodarczo gatunków
Bałtyku oraz całego sektora rybołówstwa.
Na 2009 r. Komisja Europejska proponuje zwiększenie kwoty UE dla dorsza
wschodniobałtyckiego o 15% z 38.765 do 44.580 ton. Propozycja ta jest zgodna z uzgodnionym
planem gospodarki zasobami i zaleceniem ICES. Pragniemy przypomnieć, że ewentualne
zwiększenie kwoty o więcej niż 15 procent byłoby bezpośrednim naruszeniem planu gospodarki
zasobami.
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Stan zachodniego stada dorsza stale ulega pogorszeniu. Już cztery lata z rzędu mamy do
czynienia ze słabą rekrutacją. W rezultacie proste wdrożenie planu gospodarki zasobami jest
konieczne jako minimalny środek zapobiegający dalszemu pogorszeniu, zaś lepsze efekty
przyniosłoby większe ograniczenie połowów.
Według ICES do uniknięcia dalszej redukcji zdolności rozrodczej tego stada potrzebne są
bardziej zdecydowane działania. ICES zaleca więc ograniczenie połowów o co najmniej 28%,
które przyczyniłoby się zapewne do szybszej odbudowy populacji dorsza bałtyckiego. Apelujemy,
aby strona polska poparła postulaty naukowców. Jeśli nie będzie to możliwe strona polska
powinna poprzeć propozycję Komisji, która zakłada ograniczenie całkowitego dopuszczalnego
połowu (TAC) dla zachodniobałtyckiego stada dorsza o 15% z 19.221 do 16.337 ton.
Rada jest zobligowana do realizacji celów Wspólnej Polityki Rybołówstwa, do których należy
stosowanie „ostrożnego podejścia w podejmowaniu środków zmierzających do ochrony żyjących
zasobów wodnych, zapewnienia ich zrównoważonej eksploatacji oraz minimalizacji wpływu
działalności rybackiej na morskie ekosystemy”. Dlatego apelujemy do Pana o poparcie, a nawet
zaostrzenie propozycji Komisji dla bałtyckich stad dorsza podczas posiedzenia rady, które
odbędzie się w dniach 27-28 października.
Z poważaniem:
Ewa Milewska WWF
Katarzyna Guzek Greenpeace
Radosław Gawlik Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia
Mira Stanisławska – Meysztowicz Fundacja Nasza Ziemia
Jacek Bożek Klub Gaja
Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny

Do wiadomości:
Maciej Nowicki – Minister Ochrony Środowiska

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Guzek
Greenpeace
Ul. Włoska 10
00-777 Warszawa
tel. 500 236 211
fax: (22)841 46 83
e-mail: Katarzyna.guzek@greenpeace.pl

