Ochrona rekinów w Unii Europejskiej
Postęp wydarzeń i priorytety działań
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Najwazniejsze gatunki

Europejscy rybacy od dawna zajmują się połowami nakierowanymi
na wiele gatunków rekinów i płaszczek. Niektóre z najbardziej
poszukiwanych gatunków zostały w końcu objęte ochroną UE, inne
jednak są przedmiotem nowych, nieregulowanych połowów. Poniżej
przedstawiamy profile gatunków najczęściej poławianych w Europie.

Rekin Koleń
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Smukły, biało nakrapiany rekin dorastający do około
1 metra długości, przemieszczający się w ławicach.
Może żyć kilkadziesiąt lat, a jego ciąża trwa blisko
dwa lata.

Potężny, silnie migrujący gatunek rekina, w kształcie
torpedy. Jestblisko spokrewniony z żarłaczem
białym.

Ten gatunek rekina, o szerokim zasięgu
występowania uważany jest za najszybszy na
świecie. Nie może on jednak wymknąć się
współczesnej, potężnej flocie rybackiej.

WYSTĘPOWANIE: Zimne, przybrzeżne wody na
całym świecie.
POPYT: Wędzone płaty brzucha są popularne w
Niemczech. Sprzedaje się je jako „łosoś skalny” w
barach rybnych w Wielkiej Brytanii. Płetwy nie są
cenione za jakość, ale mimo to są sprzedawane na
całym świecie.
STATUS: Krytycznie zagrożony na PółnocnoWschodnim Atlantyku; Zagrożony w Morzu
Śródziemnym; Narażony w Morzu Czarnym i na
całym świecie.
LIMITY POŁOWOWE: Nadmierne kwoty połowów
komercyjnych w końcu zostały obniżone do zerowego poziomu począwszy od 2011 roku.

WYSTĘPOWANIE: Zimne wody na obu półkulach,
w tym wody przybrzeżne północnej Europy.
POPYT: Płetwy są cenne i sprzedawane do Azji, ale
gatunek ten jest łowiony głównie dla mięsa.
STATUS: Krytycznie zagrożony na PółnocnoWschodnim Atlantyku i Morzu Śródziemnym.
Narażony na całym świecie.
LIMITY POŁOWOWE: Komercyjne połowy w UE
nieregulowane do 2008 roku; obniżone do zera
od 2010 roku. Pogłębiona ochrona w państwach
członkowskich basenu Morza Śródziemnego od
2011 roku.

WYSTĘPOWANIE: Otwarte oceany na całym
świecie, Morze Śródziemne i Ocean Atlantycki.
POPYT: Należy do najbardziej pożądanych gatunków spośród wszystkich rekinów europejskich,
zwłaszcza przez hiszpańskich rybaków łowiących
metodą ”longline”. Cenne są zarówno płetwy jak i
mięso.
STATUS: Krytycznie zagrożony na Morzu
Śródziemnym.Narażony na Północno-Wschodnim
Atlantyku.
LIMITY POŁOWOWE: Brak limitów na wodach
unijnych i dla jednostek unijnych.

Anioł morski
Squatina squatina

Mustel gwiaździsty
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Ten płaski gatunek przypomina raję i płaszczkę,
może zakopywać się w piachu chowając się w ten
sposób przed drapieżnikami.

Drobny, biało nakrapiany rekin żywiący się głównie
skorupiakami. Ostatnie badania wskazują, iż rośnie
znacznie wolniej niż wcześniej sądzono.

Drobny, ciemnobrązowy rekin z lśniącymi, zielonymi
oczami. Prawdopodobnie wydaje na świat jedno
młode co dwa, trzy lata.

WYSTĘPOWANIE: Niegdyś powszechnie
występował w przybrzeżnych wodach PółnocnoWschodniego Atlantyku, Morza Śródziemnego
i Morza Czarnego; obecnie rzadki gatunek,
kuznawany za wymarły w niektórych obszarach w
Morza Północnegoi Śródziemnego.
POPYT: Liczebność populacji znacznie spadła
mimo niskiej wartości ich mięsa. Przyczyną tej
sytuacji są częste przypadki przyłowów, podczas
połowów metodą trałowania dennego.
STATUS: Krytycznie zagrożony we wszystkich wodach europejskich. Narażony na całym świecie.
LIMITY POŁOWOWE: W 2008 roku uzgodniono
unijny zakaz połowów, obowiązujący od 2009 roku.

WYSTĘPOWANIE: Stosunkowo płytkie wody
Północno-Wschodniego Atlantyku i Morza
Śródziemnego.
POPYT: Coraz bardziej poszukiwany przez rybaków
na Atlantyku przy kontynentalnej Europie, głównie z
uwagi na mięso.
STATUS: Wciąż oficjalnie zaklasyfikowany przez
Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN)
jako gatunek najmniejszej troski, jednak nowe
badania wykazały przełowienie, powodujące
znacznie rzadsze występowanie tego gatunku,
zwłaszcza w Europie Południowej.
LIMITY POŁOWOWE: Brak limitów na wodach
unijnych i dla jednostek unijnych.

WYSTĘPOWANIE: Głęboki ocean, pomiędzy 200 a
1.200 metra pod powierzchnią wody.
POPYT: Silnie przełowiony w Europie z uwagi na
swoje mięso i cenny olej z wątroby.
STATUS: Krytycznie zagrożony w Europie
(zwłaszcza w Portugalii); Narażony na całym
świecie.
LIMITY POŁOWOWE: Unijne kwoty połowowe
obniżane co dwa lata od 2005 roku, w 2012 roku
osiągnęły poziom zerowy.

Żarłacz błękitny
Prionace glauca
Ten elegancki, błyszcząco- niebieski rekin przemierza całe oceany.
WYSTĘPOWANIE: Otwarte oceany, Morze
Śródziemne i Ocean Atlantycki od Norwegii po
Afrykę Południową.
POPYT: Gatunek dominujący w azjatyckim handlu
płetwami z uwagi nie tyle na wyjątkowo wysoką
wartość, ile na duże wolumeny połowów. Coraz
częściej poszukiwany z uwagi na rosnący rynek
mięsa.
STATUS: Bliski zagrożeniana całym świecie.
LIMITY POŁOWOWE: Brak limitów na wodach
unijnych i dla jednostek unijnych.
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Zmieniajacy sie profil
Mimo że Unia Europejska pozostaje światową potęgą w
połowach rekinów, można zaobserwować zmieniające się
podejście do ochrony tych zwierząt. Naganna przeszłość
Unii Europejskiej charakteryzowała się wytrzebianiem populacji, nieregulowanymi połowami i wyjątkowo słabymi regulacjami prawnymi odnośnie ochrony rekinów. Obecnie sytuacja poprawia się dzięki najnowszym, znaczącym zmianom
zmierzającym ku ograniczaniu połowów rekinów i zagwarantowaniu międzynarodowej ochrony najbardziej narażonych
gatunków. Państwa członkowskie, które latami aktywnie
przyczyniały się do rozwoju rynku handlu produktami z rekinów,
obecnie przyjmują rolę liderów w ochronie tych zwierząt.
Plan działań na rzecz ochrony rekinów opracowany w 2009
roku chociaż już nieaktualny, otworzył drzwi na doskonalenie
polityki wobec tych zwierząt. Los populacji rekinów w Europie
i na świecie jest teraz w zawieszeniu, ponieważ Europa stoi
przed swoim kolejnym ogromnym wyzwaniem. Niezbędna jest
pełna i szybka implementacja Planu na rzecz ochrony rekinów,
przebiegająca w duchu współpracy. Rozpocząć należy od likwidacji luk w unijnym zakazie odcinania płetwi od egzekwowania
limitów połowowych wyznaczanych na naukowych podstawach
oraz od wprowadzenia specjalnej ochrony zagrożonych gatunków rekinów.
Zmiany te są pilnie potrzebne w celu zapewnienia
zrównoważonych populacji rekina europejskiego i rybołówstwa
w długiej perspektywie. Mając na względzie wpływ UE na
międzynarodową politykę rybołówstwa i na kraje rozwijające się,
takie udoskonalenie ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia
jasnej przyszłości dla rekinów na całym świecie.

Zapewnienie sukcesu Wspólnotowego
planudziałan´ na rzecz ochrony rekinów
Płetwy rekinów i sposoby
zapewnienia przestrzegania
zakazu finningu

Kto co łowi?
Według danych ONZ do spraw Wyżywienia
i Rolnictwa - FAO, w 2009 roku statki
Unii Europejskiej dokonały wyładunku
112 329 ton rekinów i płaszczek na
całym świecie, przy czym najczęściej
poławianym gatunkiem jest żarłacz błękitny.
Wiodącą pozycję ma Hiszpania - niezmiennie poławia ponad połowę łącznych
wyładunków rekinów i płaszczek, oraz trzy
czwarte żarłaczy błękitnych.

Finning to proceder polegający na odcinaniu płetw rekinom na pokładach statków i
wyrzucaniu tuszy z powrotem do morza.
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Rodzaje płetw rekina
Rekiny mają pięć rodzajów płetw, które są im niezbędne
do stabilizacji, sterowania, podnoszenia się i do napędu.
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Wartość zestawu płetw
1 kg suszonych płetw rekina może przynieść zysk do 500 euro.
1 porcja zupy z płetwy rekina może kosztować ponad 90 euro.
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Płetwy naturalnie przytwierdzone
Wyładunek rekinów z płetwami naturalnie przytwierdzonymi
do tuszy (nacięte płetwy kładzie się płasko na ciele ryby) jest
najlepszym sposobem eliminacji luk w prawie i zakończenia
procederu odcinania płetw rekinom na morzu.
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Rekiny: Cenne, a mimo to zagrożone
Charakterystyka populacji większości rekinów (powolny
wzrost, późne dojrzewanie, niewielka liczba potomstwa)
sprawia, że są one szczególnie podatne na przełowienie,
zaś ich odbudowa postępuje niesłychanie powoli. Ponieważ
większość rekinów, jako drapieżniki, odgrywa istotną rolę
w górnej części morskiego łańcucha pokarmowego, ich
przełowienie może powodować zakłócenia i naruszenie
równowagi morskich ekosystemów.
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Prawie jedna trzecia gatunków rekinów poddanych ocenie
w wodach europejskich, została sklasyfikowana przez
Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) jako
zagrożona. Kolejne 20 procent jest na granicy klasyfikacji jako
gatunki zagrożone w najbliższej przyszłości, zaś brak jest
danych do dokonania oceny w sprawie statusu pozostałych
gatunków. Europejskie gatunki zaklasyfikowane jako
zagrożone przez IUCN to: rekin koleń, żarłacz śledziowy, anioł
morski, długoszpar, ostronos atlantycki i głowomłot pospolity,
a także szereg gatunków głębinowych, rai i płaszczek.
Europejscy rybacy od dawna prowadzą połowy rekinów
dla ich mięsa, płetw, oleju z wątroby i skóry. Obecnie, wiele
ryb chrzęstnoszkieletowych (rekiny, płaszczki i chimery) jest
przedmiotem okazjonalnych połowów w Europie, ale ich
połowy stają się coraz bardziej popularne, z uwagi na rosnący
popyt.

Prawie jedna trzecia gatunków rekinów poddanych ocenie w wodach europejskich, została sklasyfikowana przez
Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) jako zagrożona.

Przyłowy
Przyłowy, czyli przypadkowe złowienie osobników podczas
połowu nakierowanego na inne gatunki, mają istotny wpływ na
pogorszenie sytuacji rekinów i płaszczek w wodach europejskich.
Poziom przyłowów zależy od rodzaju narzędzi połowowych, oraz
od miejsca i sposobu ich stosowania. Europejskie rekiny anioły
i raje gładkie stały się krytycznie zagrożone głównie z powodu
przyłowów podczas nieselektywnego trałowania dennego. Żarłacz
błękitny od dawna stanowi ogromny odsetek przyłowów podczas
połowów pelagicznych na tuńczyka i rybę miecz z zastosowaniem
narzędzi taklowych, ale obecnie coraz częściej jest łowiony
celowo. W związku ze zmieniającymi się przepisami i popytem,
linia dzieląca naprawdę niechciane przyłowy, połowy wtórne (przypadkowe, ale chętnie sprzedawane), oraz połowy ukierunkowane
jest bardzo rozmyta. Zwłaszcza rekiny i płaszczki były często klasyfikowane jako „zwykły przyłów” i w konsekwencji, lekceważono
potrzebę ich ochrony.

ANDY MURCH

Europejskie połowy ukierunkowane na rekiny
i płaszczki
Zgodnie z danymi statystycznymi Organizacji Narodów
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)na temat
połowów, Hiszpania, Francja, Portugalia i Wielka Brytania
należą do pierwszej dwudziestki krajów prowadzących
najbardziej intensywne połowy rekinów (w tej kategorii
mieszczą się również płaszczki i chimery), co lokuje Unię
Europejską na drugim miejscu w kategorii wyładunku tych
zwierząt. Hiszpania jest na trzecim miejscu z 7,3 procentami
łącznych globalnych połowów, podczas kiedy Francja, Portugalia i Wielka Brytania plasują się odpowiednio na 12-tym,
16-tym i 19-tym miejscu.
Hiszpańscy i portugalscy rybacy łowiący za pomocą narzędzi
taklowych wyprawiają się daleko w głąb Atlantyku, Oceanu
Spokojnego i Indyjskiego w poszukiwaniu rekinów oceanicznych, które poławiają często wspólnie z tuńczykiem i rybą
mieczem. Połowy tych jednostek to zwykle w 80 procentach
żarłacz błękitny i w 10 procentach ostronos atlantycki,
poławiane też są żarłacze błękitnopłetwe, jedwabiste,
kosogony, młotowate i żarłacze śledziowe.
Niewiele jednostek brytyjskich i francuskich prowadzi połowy
dalekomorskie, stąd francuskie i brytyjskie połowy rekinów to
w większości mniejsze, przybrzeżne gatunki (jak rekinkowate
i mustele), a także wiele rodzajów płaszczek i rai, poławianych
głównie metodą trałowania dennego Francja jeszcze niedawno była głównym uczestnikiem obecnie zakazanych połowów
ukierunkowanych na żarłacze śledziowe. Wielka Brytania
była głównym winowajcą przetrzebienia północnoatlantyckiej
populacji kolenia, europejskiego rekina charakteryzującego
się wyjątkowo powolnym wzrostem. Koleń portugalski i rekiny
kewaczo poławiane są głównie dla ich mięsa i oleju z wątroby,
przede wszystkim przez rybaków z Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Portugalii przy użyciu głębinowych narzędzi
skrzelowych i taklowych.
Dania w przeszłości prowadziła połowy nakierowane na
żarłacze śledziowe, a Irlandia wykorzystywała stosunkowo
dużą część kwot połowowych na europejskie kolenie i rekiny
głębokowodne, kiedy były one jeszcze dostępne. Jednostki
irlandzkie i belgijskie przywoziły do portów znaczne ilości
płaszczek i rai.
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Dotychczasowe działania na rzecz ochrony rekinów
w Unii Europejskiej
Od 2006 r. Unia Europejska dokonała znaczącego postępu
w dziedzinie ochrony rekinów, ale istnieje jeszcze jedna
niedokończona sprawa. Z jednej strony, UE zakazała nieodpowiedzialnych połowów na rekiny, wprowadziła nowe kwoty
na połowy wielu gatunków rekinów i płaszczek, wprowadziła
pełną ochronę licznych zagrożonych gatunków, a także
opowiedziała się za wieloma działaniami na rzecz rekinów,
zawierając wiele międzynarodowych traktatów w dziedzinie
rybołówstwa i ochrony przyrody. Z drugiej jednak strony,
zakazy połowów wprowadzane były dopiero po doprowadzeniu populacji na skraj wyginięcia. W dalszym ciągu nie ma
żadnych limitów połowowych na najczęściej łowione rekiny
(żarłacz błękitny i ostronos), a z uwagi na brak wystarczającej
ochrony sytuacja zagrożonych gatunków (takich jak ryba
młot i mobula) jest rozpaczliwa. Również wspólnotowy zakaz
finningu (obcinania płetw rekinom na pokładach statków) ma
ogromne luki, umożliwiające dalsze prowadzenie tego procederu bez żadnej kontroli czy kary.

Mięso rekinów i płaszczek
Europa jest źródłem utrzymującego się popytu na mięso kolenia,
co napędza intensywne połowy na całym świecie. Mięso kolenia
sprzedawane jest głównie do barów rybnych w Wielkiej Brytanii,
oraz jako wędzone płaty w Niemczech, zaś filety są popularne w
innych krajach unijnych, jak Belgia, Francja i Włochy. Ponieważ
najlepszą cenę można uzyskać za największe osobniki, rybacy
często starają się łowić ciężarne samice, co ma ogromne negatywne
konsekwencje dla zdolności reprodukcyjnej populacji.
Europa jest ponadto ogromnym rynkiem zbytu mięsa żarłacza
śledziowego i wielu gatunków płaszczek, z którego korzystają
głównie rybacy amerykańscy i kanadyjscy. Popyt ten może
stymulować import z innych regionów świata, ale brak jest danych
na ten temat. Włochy należą do największych importerów mięsa
rekina na świecie, z ponad dziesięcioprocentowym udziałem w
światowym imporcie (głównie żarłacz błękitny, koleniowate, żarłacz
śledziowy, mustel, rekinkowate i ostronosy – na mięso).
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Droga do odnowy
Ponad dziesięć lat temu, w odpowiedzi na rosnące zaniepokojenie zanikaniem światowej populacji rekinów,
rządy państw członków ONZ przyjęły Międzynarodowy plan
działania na rzecz ochrony rekinów i zarządzania ich zasobami
FAO, oraz wezwały do sporządzenia planów ochrony rekina
na wodach terytorialnych i w rejonach połowów do roku
2001.
Od samego początku istnienia, czyli od 2006 roku, Shark
Alliance nagłaśnia – wśród europejskich społeczeństw i
decydentów – pilną potrzebę lepszej ochrony rekinów,
poprzez stworzenie europejskiego Planu działania. W lutym
2009 r. Komisja Europejska wydała długo wyczekiwany Plan
działań Wspólnoty Europejskiej na rzecz ochrony rekinów i
zarządzania ich zasobami (w skrócie zwany Wspólnotowym
planem działań na rzecz rekinów). Plan ten określa działania
zmierzające do poprawy informacji na temat połowów
rekinów, ich biologii i handlu, oraz do położenie kresu
przełowieniu rekinów, i ochronę przed odcinaniem płetw.

80

%

Wspólnotowy plan działania na rzecz ochrony rekinów został
przyjęty przez Radę Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
UE w kwietniu 2009 r., otwierając tym samym możliwości
doskonalenia unijnej polityki połowów i ochrony rekinów. W
wyniku tego procesu, Unia Europejska może stać się liderem
ochrony rekinów, poprzez skoncentrowanie się na wdrożeniu
zobowiązań wynikających z Wspólnotowego Planu działań na
rzecz ochrony rekinów:

Żarłacz błękitny stanowi 80% połowów prowadzonych przez
hiszpańskich i portugalskich rybaków łowiących metodą taklową
(longline) na całym świecie. Mimo to, nie istnieją żadne, unijne ani
międzynarodowe, limity połowowe dotyczące żarłacza błękitnego.

• zaostrzenie zakazu odcinania płetw rekinom w UE
• wyznaczenie ostrożnościowych limitów
połowowych dla rekinów na bazie danych
naukowych
• wprowadzenie specjalnej ochrony
zagrożonych gatunków rekinów
• proponowanie działań uzupełniających na
różnych forach międzynarodowych.

Płetwy rekina
Płetwy rekina są zasadniczym składnikiem tradycyjnej chińskiej
zupy. W związku z rosnącym od lat osiemdziesiątych XX wieku
popytem, płetwy rekina należą obecnie do najcenniejszych produktów rybołówstwa. W Hongkongu przetworzone płetwy rekina można
sprzedać za setki euro za kilogram. Wysoka cena płetw kontrastuje
z niską wartością rynkową mięsa rekina, co stymuluje proceder
obcinania płetw na pokładzie statków. Jest to tak zwany finning,
marnotrawna praktyka odcinania płetw rekinom na pokładach statków, tuż po wyłowieniu i wyrzucania tuszy z powrotem do morza.
Unia Europejska, a zwłaszcza Hiszpania, jest jednym z głównych
dostawców płetw rekina na rynki Azji Wschodniej.

PHOTOLIBRARY.COM
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Zaostrzenie zakazu odcinania
płetw rekinom w UE

Istniejący problem

Finning to praktyka, polegająca na odcinaniu płetw rekinom
na pokładzie statku i wyrzucaniu reszty tuszy z powrotem do
morza.
Czynnikiem stymulującym ten proceder jest ogromna różnica
między wartością mięsa a wartością płetw. Finning powoduje
odrzuty wynoszące średnio 95 procent docelowego połowu,
który zawiera potencjalne źródło białka, oraz, jako taki,
uznawany jest powszechnie za nieodpowiedzialną
i marnotrawną praktykę. Od początku lat dziewięćdziesiątych
XX wieku odcinanie płetw zostało zakazane w blisko 30 krajach oraz przez UE. Większość międzynarodowych instytucji
wprowadziła zakaz odcinania płetw w 2004 i 2005 roku.
Unijny zakaz został oficjalnie wprowadzony Rozporządzeniem
(WE) 1185/2003, ale liczne luki osłabiły jego skuteczność
i wyznaczyły niekorzystne standardy dla innych krajów oraz
dla międzynarodowej polityki w tym zakresie. Unijny zakaz
odcinania płetw należy do najbardziej pobłażliwych na świecie.
Konkretnie mówiąc, mimo iż rozporządzenie zakazuje odcinania płetw rekinom na pokładzie jednostek, artykuł 4 dopuszcza
odstępstwo w trybie „specjalnych zezwoleń połowowych”
udzielanych przez państwa członkowskie. Rybacy posiadający
takie zezwolenie mogą odcinać płetwy rekinom na pokładzie
statków, przy czym do oceny, czy wyładowane płetwy
i tusze rekinów mają odpowiednie proporcje, stosowany jest
współczynnik relacji wagi ciała do wagi płetw.
Współczynnik unijny relacji płetw do ciała został ustalony na
poziomie 5 procent (teoretycznej) wagi całego wyłowionego
rekina. Dokonanie precyzyjnego pomiaru nie jest możliwe,
ponieważ podczas takiej kontroli rekin nie jest już w całości.
Dodatkowo, współczynnik ten jest dwukrotnie wyższy niż
współczynnik stosowany w Kanadzie i USA (gdzie wynosi 5
procent wagi patroszonego rekina, czyli rekina po odcięciu
głowy i usunięciu wnętrzności). Zgodnie z IUCN, rybacy mogą
na pokładzie statku odcinać płetwy dwóm – trzem rekinom
na jednego rekina, który zostanie wyładowany na ląd i nie
spowoduje to przekroczenia wysokiego współczynnika. Co
gorsza, rybacy posiadający takie zezwolenie mogą dokonywać
wyładunku płetw i tuszy w różnym czasie i w różnych portach.
Specjalne zezwolenia połowowe miały stanowić wyjątek, ale
mimo to, stały się regułą, gdyż Hiszpania i Portugalia wydaje je
większości statków prowadzących pelagiczne połowy rekinów.
Wprowadzenie całkowitego zakazu odcinania płetw rekinom na
morzu - finningu, przy jednoczesnym wprowadzeniu wymogu
wyładunku wszystkich rekinów z płetwami naturalnie przytwierdzonymi do tuszy jest najprostszym, najskuteczniejszym
i najbardziej efektywnym kosztowo sposobem wdrożenia
zakazu odcinania płetw. Strategia ta pozwoli również na
uzyskiwanie pewniejszych danych na temat gatunków
podlegających wyładunkowi, które to dane mają zasadnicze znacznie dla zdolności oceny wielkości populacji i dla
zarządzania rybołówstwem. W celu ułatwienia efektywnego
magazynowania, płetwy mogą być częściowo przycięte i ułożone wzdłuż tuszy rekina. Metoda „płetw naturalnie przytwierdzonych” ma wsparcie ze strony większości organizacji przyrodniczych, naukowców i pracowników organów kontroli.

Zobowiązania

W lutym 2009 r. w ramach Wspólnotowego planu działań
na rzecz ochrony rekinów, Komisja Europejska wezwała do
wzmocnienia unijnego rozporządzenia w sprawie zakazu odcinania płetw rekinom. W kwietniu 2009 r. Rada Rybołówstwa UE
przyjęła Plan ochrony rekina i zachęciła Komisję do zwrócenia
szczególnej uwagi na problemy związane z obcinaniem płetw
rekinom i na przyznanie odpowiednio wysokiego priorytetu
temu problemowi.

Postęp od 2006 roku

Pod koniec 2006 roku Parlament Europejski wezwał Komisję
Europejską do zaostrzenia unijnego rozporządzenia o zakazie
odcinania płetw rekinom. Opcje zmian do rozporządzenia
zostały przedstawione przez Komisję Europejską i następnie
poddane debacie. Debata miała miejsce w latach 2007-2008
i wzięli w niej udział wszyscy interesariusze w ramach publicznych konsultacji na temat Wspólnotowego planu działań na
rzecz ochrony rekinów.
Począwszy od 2007 roku Unia Europejska wspiera coroczne rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie
zrównoważonego rybołówstwa wydawane przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, zachęcające do uwzględnienia wymogu
wyładunku wszystkich rekinów z płetwami naturalnie przytwierdzonymi do ciała. W 2008 roku Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody IUCN przyjęła globalną politykę w zakresie finningu i wezwała wszystkie państwa do wprowadzenia zakazu
odcinania rekinom płetw na pokładach statków.
We wrześniu 2010 czterej członkowie Parlamentu Europejskiego, wspierani przez Shark Alliance, wystosowali
deklarację, wzywającą Komisję Europejską do przedstawienia
propozycji zakazu odcinania płetw rekinom na pokładach statków. Deklaracja ta, podpisana przez większość europarlamentarzystów, została przyjęta jako uchwała parlamentarna
w grudniu 2010r.
W listopadzie 2010r. Komisja Europejska rozpoczęła publiczne
konsultacje na temat opcji poprawek do rozporządzenia o zakazie odcinania płetw, zawierającego zakaz odcinania płetw na
morzu. Komentarze zostały przyjęte w lutym 2011r. Zawierały
one silne poparcie ze strony działaczy ochrony przyrody, naukowców, płetwonurków, pracowników oceanariów i obywateli
zaniepokojonych rozwojem wydarzeń dla opcji zapisu
o płetwach „naturalnie przytwierdzonych do tuszy”.
W listopadzie 2011r. Komisja Europejska przedstawiła
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie propozycję nowelizacji rozporządzenia w sprawie zakazu odcinania płetw,
co wzmocniło rozmach działań – zarówno na arenie
międzynarodowej jak i w UE – na rzecz uproszczonej i bardziej
niezawodnej polityki. Komisja zaproponowała całkowity
zakaz usuwania płetw rekinom na morzu, co jest zgodne ze
stanowiskiem Shark Alliance. Proces debaty i wprowadzania
poprawek wynikających z propozycji przeciągnie się na 2012
rok. Znowelizowany tekst rozporządzenia może zostać przyjęty
pod koniec 2012 roku.

Zalecenia

Shark Alliance wzywa ministrów rybołówstwa oraz
członków Parlamentu Europejskiego do wywierania nacisków w celu wprowadzenia całkowitego zakazu odcinania płetw rekinom na morzu (wymogu wyładunku wszystkich rekinów z płetwami naturalnie przytwierdzonymi do
ciała), przy jednoczesnym podkreśleniu, ze od tej nowej
zasady nie powinno być żadnych odstępstw.
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Ograniczenie połowów
na rekiny w UE

Istniejący problem

W ramach aktualnej wspólnej polityki rybołówstwa, limity
połowowe dla rybaków, w formie całkowitych dopuszczalnych
połowów (tzw. TAC-ów), lub pełnego zakazu zatrzymania na
burcie, zostały zaproponowane przez Komisję Europejską i
przyjęte przez Radę Ministrów Rybołówstwa UE. Wszystkie
ryby o znaczeniu komercyjnym mają podlegać regulacjom,
zaś wszystkie uszczuplone gatunki mają mieć plan odbudowy.
Unijne instytucje zarządzające rybołówstwem mają dostęp do
naukowego doradztwa bazującego na pracach naukowców z
Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES). Limity połowowe
wyznaczone są corocznie dla większości populacji oraz co dwa
lata dla gatunków głębinowych.
Unia Europejska wprowadza stopniową ochronę dla najbardziej
zagrożonych gatunków rekinów i płaszczek, oraz obejmuje coraz więcej gatunków rekinów i płaszczek kwotami
połowowymi. Regulacje te pojawiły się jednak późno i nie
obejmują pełnego zakresu zagrożonych gatunków. Wiele
połowów na rekiny pozostaje poza regulacjami UE.

Zobowiązania

Poprzez unijny Plan działań na rzecz ochrony rekinów, oraz
bardziej ogólne zobowiązania, Komisja Europejska wzywa do
położenia kresu przełowieniu rekinów oraz do wyznaczenia
limitów połowowych w bardziej ostrożnościowy sposób, na podstawie doradztwa naukowego. Plan, który został przyjęty przez
Radę Ministrów odpowiedzialnych za sprawy rybołówstwa w UE,
wzywa również do obniżenia przyłowów i limitów połowowych w
celu ochrony zagrożonych gatunków.

Postęp od 2006 roku

W grudniu 2006r. Rada Ministrów odpowiedzialnych za sprawy
Rybołówstwa w UE odrzuciła propozycję Komisji Europejskiej
w sprawie wyznaczenia limitu połowowego na żarłacze
śledziowe na poziomie 240 ton i pozostawiła brak regulacji w
tym zakresie. Ministrowie uzgodnili, jednak obniżenie TAC-ów
na kolenie w Morzu Północnym o 20 procent i wprowadzili
kolejny TAC na kolenia (2 828t) dla innych części PółnocnoWschodniego Atlantyku, począwszy od 2007 roku. Działania te
są jednak zdecydowanie niewystarczające w świetle doradztwa
ICES, zalecającej całkowite wstrzymanie połowów tych gatunków.
Pod koniec 2006 roku Rada Rybołówstwa UE wprowadziła
zakaz połowów, zatrzymywania na burcie, przeładunku i
wyładunku żarłacza olbrzymiego i białopłetwego, zgodnie
z klasyfikacją zawartą w Konwencji Bońskiej (O ochronie
wędrujących gatunków dzikich zwierząt).

Pierwsze obniżenie TAC-ów na wyjątkowo narażone rekiny
głębinowe zaczęło obowiązywać od stycznia 2007r. zgodnie
z wcześniejszymi uzgodnieniami Rady Rybołówstwa UE w
sprawie stopniowego odchodzenia od połowów na te gatunki.
W grudniu 2007r. Rada Rybołówstwa wyznaczyła pierwsze
unijne TAC-i na atlantyckiego żarłacza śledziowego na poziomie 581t na rok 2008(czyli znacznie powyżej poziomu 422t
proponowanego przez Komisję). Ministrowie obniżyli też na
rok 2008 TAC-i na kolenia atlantyckiego, płaszczki i raje o 25
procent, zgodnie z propozycją Komisji.
Rada dokonała też dalszego obniżenia TAC-ów na rekiny
głębokowodne w listopadzie 2008r.
W grudniu 2008r. Rada Rybołówstwa UE nie przychyliła się do
rady Komisji w zakresie zakończenia połowów na żarłacza
śledziowego i kolenia i zamiast tego obniżyła TAC-i o odpowiednio 25 i 50 procent. Ministrowie starali się równoważyć tę
niebezpieczną decyzję porozumieniami w sprawie zakazu
zatrzymywania i wprowadzeniem ostrożnego zwalniania
płaszczki, rekina anioła, rai bruzdowatej, i płaszczki białej,
począwszy od 2009 roku.
W grudniu 2009r. Rada Ministrów UE ds. Rolnictwa i
Rybołówstwa uzgodniła zarówno całkowity zakaz połowów
na atlantyckiego żarłacza śledziowego w formie zerowego
dopuszczalnego poziomu połowów (TAC), a także wprowadzenie zakazu połowu tych gatunków na międzynarodowych
wodach dla wszystkich unijnych jednostek. Ministrowie obniżyli
ponadto o 90 procent kwoty połowowe na kolenia, począwszy
od 2010 roku.
W listopadzie 2010r. Rada przyjęła propozycje Komisji
w sprawie dodania czterech gatunków do listy zakazu
głębookowodnychpołowów rekinów (płaszczak, sześcioszpar
szary, kolcoskór i Scymnodon ringens) oraz w końcu
wyznaczyła zerowy TAC na rekiny głębokowodne, począwszy
od 2012 roku.
W grudniu 2010r. Rada wywiązała się ze zobowiązań w zakresie
wyznaczenia zerowego TAC na kolenia, utrzymała całkowity
zakaz połowów na żarłacza śledziowego na rok 2011, obniżyła
kwoty połowowe na płaszczki i raje, oraz ograniczyła połowy
taklowe żarłacza szarego, a także otoczyła ochroną atlantyckie
ryby rochowate (ale już nie śródziemnomorskie).
W sierpniu 2011r. Komisja Europejska zaproponowała poszerzenie działań dotyczących żarłacza śledziowego na wszystkie
wody UE, w tym na Morze Śródziemne. Propozycja ta została
przyjęta w listopadzie 2011r.
W grudniu 2001r. Rada Ministrów wyraziła zgodę na utrzymanie zerowego limitu połowowego na kolenie i żarłacze
śledziowe oraz na podtrzymanie obecnego poziomu ochrony
na inne zagrożone gatunki rekinów i płaszczek. Rada obniżyła
ponadto limity połowowe na inne gatunki płaszczek i rai w
określonych obszarach, ale nie wprowadziła pełnych redukcji
proponowanych przez Komisję.

Zalecenia

Shark Alliance wzywa Komisję
Europejską do złożenia propozycji,
zaś Radę Ministrów Rybołówstwa
do poparcia:
• kontynuacji aktualnej ochrony żarłacza śledziowego, kolenia, oraz
rekinów głębokowodnych
• wszechstronnych planów odbudowy dla tych gatunków
• kontynuacji obecnie obowiązującego zakazu zatrzymania żarłacza
olbrzymiego, żarłacza białego, rekina anioła, rai gładkiej, rai siwej, oraz
rai bruzdowatej
• objęcia nowych obszarów wód UE i nowych jednostek zakazem zatrzymywania i sprzedaży wszystkich niechronionych przez UE gatunków
rekinów i płaszczek, jakie widnieją w klasyfikacji IUCN jako gatunki
zagrożone i krytycznie zagrożone w tym Sphyrna mokarran i Sphyrna
lewini, raszpli ciernistej i raszpli plamistej, Leucoraja melitensis, mobula
mobular, oraz ryby piły
• włączenia wyjątkowo narażonego rekina kewaczo do działań ochronnych na rzecz rekinów głębokowodnych
• nowych unijnych TAC-ów dla gatunków coraz częściej będących przedmiotem ukierunkowanych połowów: żarłacza błękitnego, ostronosa
atlantyckiego, mustela, rekinkowatych i chimer
• poszerzenia obecnej unijnej ochrony rekinów i płaszczek na wszystkie
wody UE, gdzie występują te gatunki, w tym na Morze Śródziemne
• poszerzenia międzynarodowej ochrony przyjętej przez Regionalne
Organizacje Zarządzania Rybołówstwem dla żarłacza białopłetwego i
kosogona na wszystkie wody i jednostki unijne

Działania państw członkowskich UE
Państwa członkowskie UE zobowiązane
są do wdrożenia wszystkich odnoszących
się do nich rozporządzeń unijnych, w tym
limitów połowowych na rekiny, na zasadach
krajowych. W wielu przypadkach brak jest instrumentów kontroli przestrzegania przepisów,
a jednocześnie, wiele państw członkowskich
podejmuje dodatkowe działania na rzecz
rekinów.
Wielka Brytania rozpoczęła wprowadzanie krajowej i międzynarodowej ochrony długoszpara
(żarłacza olbrzymiego) pod koniec lat
dziewięćdziesiątych XX wieku i od tego czasu
promuje w Unii Europejskiej również ochronę
rekinów aniołów oraz limity połowowe na
żarłacza szarego. Malta jest pierwszym krajem
śródziemnomorskim, który wprowadził prawną
ochronę długoszpara i żarłacza białopłetwego,
a także ryby diabła (mobula mobular) w 1999
roku. Szwecja zakazała połowów na żarłacze
śledziowe, nakrapiane rekinkowate, raje nabijane a także raje gładkie oraz długoszpary od
2004 roku i kolenie pospolite od 2011 roku.
W 2009 roku Hiszpania została pierwszym (i jak
do tej pory jedynym) krajem UE, który zakazał
połowów na wszystkie gatunki kosogonów i
młotowatych oraz rozpoczął promowanie takiej
ochrony na całym świecie. W lutym 2011 r. Hiszpania wprowadziła całkowity zakaz chwytania,
ranienia i handlu tymi gatunkami, oraz diabłem
morskim, długoszparami i żarłaczami białymi. W
styczniu 2012r. Hiszpania dodała do tej listy dwa
gatunki ryby miecza, trzy gatunki rekina anioła,
biała płaszczkę, tawrosza piaskowego, rekina
tygrysiego, raję gładką, wielka raje motylą
(Gymnura altavela), oraz rekina brązosza.
Shark Alliance udokumentował wiele przypadków najbardziej jaskrawych naruszeń
przepisów dotyczących ochrony rekinów –
wyładunku długoszparów – w Belgii, Grecji, i
Hiszpanii. W 2011 roku żarłacz śledziowy schwytany w Morzu Północnym został wyładowany i
sprzedany w Holandii, mimo zakazu połowów w
Unii Europejskiej.
Poprzez swoją europejską sieć współpracy,
Shark Alliance wzywa państwa członkowskie
Unii Europejskiej do:

• edukacji rybaków w zakresie
obowiązującego statusu ochrony rekinów i
płaszczek
• ścisłego przestrzegania przepisów UE
dotyczących połowów rekinów i płaszczek

• do zapewnienia pełnej krajowej ochrony
wszystkich gatunków rekinów i płaszczek
zaklasyfikowanych przez IUCN jako gatunki
zagrożone i krytycznie zagrożone.
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Promowanie miedzynarodowej
ochrony rekinów

Istniejący problem

Unia Europejska jest aktywnym członkiem międzynarodowych
instytucji zajmujących się rybołówstwem i ochroną przyrody,
w których może wywierać silny wpływ. Wiele rekinów
wędruje ponad granicami politycznymi i jest przedmiotem
międzynarodowego handlu. Spójne gwarancje w całym spektrum
gatunków mają zasadnicze znaczenie dla ich skutecznej ochrony.

Zobowiązania

Poprzez unijny plan działań na rzecz ochrony rekinów, Komisja
Europejska i Rada Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE
zobowiązały się do promowania unijnych ograniczeń
w połowach rekinów w Regionalnych Organizacjach Zarządzania
Rybołówstwem (RFMO), oraz do wykorzystywania Konwencji
Waszyngtońskiej - o międzynarodowym handlu zagrożonymi
gatunkami (CITES) a także Konwencji Bońskiej - o ochronie
wędrujących gatunków (CMS) w celu ograniczenia połowu na
rekiny i handlu nimi.

Postęp od 2006 roku

Unia Europejska odegrała istotną rolę w ustanowieniu ogólnego zakazu ukierunkowanych połowów na rekiny w Komisji
Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku, Organizacji
Południowo-Wschodniego Rybołówstwa i w Komisji Ochrony
Żywych Zasobów Morskich Antarktyki.
Niemcy od dawna popierają wpisanie żarłacza śledziowego
i kolenia na listę w Załączniku II CITES, co usprawniłoby monitorowanie i umożliwiłoby wprowadzenie ograniczeń w handlu tymi
komercyjnie cennymi gatunkami. Unia Europejska zaproponowała
wpisanie tych gatunków na listę podczas Konferencji Stron
w 2007 roku w Hadze. Każda propozycja spotkała się z poparciem
ponad połowy stron CITES, ale nie uzyskała większości dwóch
trzecich głosów, niezbędnej do przyjęcia uchwały. Unia Europejska
z powodzeniem wsparła umieszczenie na liście Załącznika I CITES
wszystkich, z wyjątkiem jednego gatunku ryb mieczy, co skutecznie zablokowało handel tym gatunkiem.
W listopadzie 2007r. na corocznym spotkaniu Międzynarodowej
Komisji ds. Ochrony Atlantyckiego Tuńczyka (ICCAT) Unia Europejska i pozostałe strony uzgodniły obniżenie połowów ostronosa
atlantydzkiego i żarłacza śledziowego na Północnym Atlantyku. Na
corocznym zebraniu ICCAT w 2008 roku Unia Europejska bez powodzenia proponowała wprowadzenie międzynarodowych limitów
połowowych na ostronosa atlantydzkiego i żarłacza błękitnego
oraz pełnej ochrony ryby młota i rekina kosogona.
Na konferencji Stron CMS w 2008 roku belgijskie propozycje
wpisania na listę kolenia i żarłacza śledziowego zakończyły się
sukcesem. Wpisanie gatunków na listę zasygnalizowało chęć
stron do współpracy regionalnej na rzecz ochrony gatunków, ale
nie jest związane z wymogami konkretnych działań w tym celu.
Komisja Europejska i kilka państw członkowskich angażowało
się również w spotkania CMS, których celem było wypracowanie
międzynarodowego porozumienia w sprawie wędrujących rekinów.
Podczas corocznego spotkania Organizacji Zarządzania
Rybołówstwem Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO) we
wrześniu 2009r. UE zablokowała porozumienie o pełnej redukcji TAC
na płaszczki, ale zgodziła się na pewne obniżenie kwoty połowowej.

Na corocznym zebraniu ICCAT w listopadzie 2009 roku Unii
Europejskiej ponownie nie udało się przeforsować swojej propozycji dotyczącej limitów połowowych na ostronosa atlantyckiego. Przepadła też jej skomplikowana propozycja, która miała
wyznaczyć bardzo wysoki poziom TAC na żarłacza śledziowego.
Unia Europejska i Brazylia odniosły sukces w wysiłkach na
rzecz uchwalenia przez ICCAT zakazu zatrzymywania rekina
kosogonowego, Alopias superciliosus, który według naukowców
jest najbardziej narażonym gatunkiem rekina poławianego na
wodach ICCAT.
W lutym 2010r. przyjęto Memorandum porozumienia CMS dla
wędrujących rekinów, przy wsparciu ze strony UE. Na corocznym spotkaniu Komisji Tuńczyka Oceanu Indyjskiego (IOTC)
w marcu 2010r. UE wygrała głosowanie w sprawie zgłoszonej
propozycji dotyczącej zakazu zatrzymywania wszystkich rekinów
kosogonowych.
Również w marcu 2010 r. UE ponownie nie udało się wpisać na
listę Załącznika II CITES kolenia i żarłacza śledziowego, mimo że
propozycja dotycząca żarłacza śledziowego została przyjęta przez
Komisję i przegrała niewielką ilością głosów podczas plenarnego
glosowania. Niemcy zaskarżyły tę uchwałę, ponieważ głos Niemiec
nie został zarejestrowany. We wrześniu 2010r. Unia Europejska
zaproponowała obniżenie o połowę TAC na płaszczkę w rejonie
połowów NAFO, zgodnie z radami naukowców, ale złożona przez
nią propozycja faworyzowałaby rybaków unijnych, więc była nie do
przyjęcia dla Kanady.
Na corocznym zebraniu ICCAT w listopadzie 2010 roku Unii Europejskiej ponownie nie udały się wysiłki na rzecz ochrony rekina kosogona. Dalej idąca propozycja UE w sprawie żarłacza śledziowego
(pełna ochrona w miejsce limitów połowowych) przepadła w wyniku
sprzeciwu Kanady. Propozycja UE w sprawie ochrony młotowatych
została przyjęta po uwzględnieniu wyłączeń. UE poparła
propozycję Japonii zmierzającą do ustanowienia zakazu ICCAT
dotyczącego zatrzymywania żarłacza białopłetwego na statku.
W marcu 2011r. na corocznym spotkaniu IOTC UE nie udało
się przeforsować swoich propozycji dotyczących ochrony młotowatych i żarłacza białopłetwego, ani wymogów
dokładniejszego raportowania połowów na rekiny.
Na spotkaniu Wewnątrzamerykańskiej Komisji Tuńczyka Tropikalnego (IATTC) w lipcu 2011r Unia przegrała walkę o wprowadzenie ochrony na młotowate. Zarówno jednak UE jak i Japonia zaproponowały
wprowadzenie przez IATTC zakazu zatrzymywania na statku
żarłacza białopłetwego i te wysiłki zakończyły się sukcesem.
Podczas spotkania NAFO we wrześniu 2011r. Unia Europejska
ponownie zaproponowała obniżenie TAC na płaszczki do poziomu
zalecanego przez naukowców, ale propozycja darmowego dostępu
do łowisk dla wszystkich faworyzowałaby rybaków unijnych
i dlatego była nie do przyjęcia przez Kanadę. Strony NAFO
uzgodniły obniżenie TAC na płaszczki o połowę ilości zalecanej
przez naukowców i ponowne przejrzenie TAC w 2012 roku.
Podczas listopadowego spotkania ICCAT Kanada ponownie
zablokowała wysiłki UE zmierzające do wprowadzenia ogólnoatlantyckiego zakazu połowu żarłacza śledziowego. Unia Europejska
zaproponowała i zapewniła, przy pomocy Brazylii i USA działania
ochronne dla żarłacza jedwabistego.
Pod koniec listopada 2011r. UE podpisała Memorandum CMS
i wsparła udana propozycje Ekwadoru dotyczącą wpisania manty
do Załącznika I i II CMS.

Zalecenia

Shark Alliance wzywa Komisję Europejską do
złożenia propozycji, zaś Radę Ministrów ds.
Rolnictwa i Rybołówstwa UE do poparcia:
• wyznaczania TAC-ów na płaszczki dla NAFO na podstawie doradztwa
naukowców
• zakazu ICCAT dotyczącego zatrzymywania na statku żarłacza śledziowego
• międzynarodowych limitów połowowych ICCAT na ostronosa atlantyckiego
• limitów ICCAT na atlantyckiego żarłacza błękitnego
• zakazu zatrzymywania na statku młotowatych w rejonie połowów IATTC i IOTC
• zakazu zatrzymywania na statku żarłacza białopłetwego w rejonie połowów
IOTC
• zakazu odcinania płetw na morzu na wszystkich wodach
• raportowania połowów na rekiny i płaszczki z podziałem na gatunki, na
wszystkich wodach
• wpisanie żarłacza śledziowego i kolenia na listę w Załączniku II CITES
• szybkie działania w ramach Memorandum CMS w sprawie rekinów
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Shark Alliance jest koalicją ponad 100 organizacji działających w dziedzinie ochrony przyrody,
nauki i rekreacji, pragnących przywrócić i utrzymać
populację rekinów, poprzez poprawę polityki ich
ochrony. Shark Alliance została założona i jest
koordynowana przez Pew Environment Group,
będącą agencją do spraw ochrony przyrody fundacji
Pew Charitable Trusts, organizacji pozarządowej
działającej na rzecz położenia resu nadmiernym
połowom w oceanach świata.

Przebieg wydarzen´

Do roku

2006 2007 2008

2009 2010 2011 2012

Czerwiec 1999

Kwiecien´

Marzec

Luty

Luty

Marzec

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa przyjmuje Międzynarodowy
plan działania na rzecz ochrony
rekinów i zarządzania ich zasobami.

Przepada propozycja UE w
sprawie umieszczenia kolenia i
żarłacza śledziowego na liście
zagrożonych gatunków CITES.

Wielka Brytania przyznaje
ochronę rekinom aniołom.

Komisja Europejska publikuje
unijny Plan działania na rzecz
ochrony rekinów, otwierając
drzwi na doskonalenie polityki
wobec rekinów.

Przyjęte zostaje Memorandum w
sprawie rekinów wędrownych.

Hiszpania obejmuje krajową
ochroną rekina olbrzyma,
żarłacza białopłetwego,
młotowate, oraz kosogona, a
także diabła morskiego.

´
Pazdziernik
Lipiec 2003
Unia Europejska wprowadza
zakaz finningu.

Pierwszy Europejski Tydzień
Rekinów koncentruje się na
zachęceniu Komisji Europejskiej
do stworzenia unijnego planu
działania na rzecz ochrony
rekinów.

Wrzesien´ 2006
Parlament Europejski wzywa do
wzmocnienia unijnego zakazu
odcinania płetw na pokładach
statków.

Listopad 2006
Rada Ministrów Rybołówstwa
UE obniża całkowite dopuszczalne połowy (TAC) na rekiny
głębokowodne i rozpoczyna stopniową eliminację tych
połowów.

Grudzien´ 2006
Parlament Europejski i Rada
rybołówstwa UE rozpatrują
propozycję złożoną przez
Komisję na temat przepisów
regulujących odcinanie płetw
rekinom i wprowadzają zmiany
do rozporządzenia.

Koleń, żarłacz śledziowy, rekin
anioł i trzy gatunki rekinów
głębokowodnych zostają
dodane do OSPAR (Konwencja Oslo-Paryż) jako gatunki
zagrożone i zanikające.

Wrzesien´

Lipiec 2006
Pięć organizacji non-profit
tworzy stowarzyszenie Shark
Alliance, w celu zagwarantowania realizacji Wspólnotowego
Planu działania na rzecz ochrony
rekinów i likwidacji luk w unijnym
zakazie odcinania płetw na
pokładach statków (finningu).

Czerwiec

Listopad

International Commission for the
Conservation of Atlantic Tunas
(ICCAT) Parties agree to reduce
fishing of North Atlantic mako
and porbeagle sharks.

Grudzien´
Unijna Rada Rybołówstwa
uzgadnia pierwsze obniżenie
kwot połowowych na żarłacza
śledziowego i TAC-ów na kolenia oraz płaszczki / raje.

Gru - Lut 2008
Komisja Europejska prowadzi
publiczne konsultacje w sprawie
różnych opcji unijnego planu
działania na rzecz ochrony
rekinów.

Unia Europejska nie wyraża
zgody na zalecone przez
naukowców obniżenie
międzynarodowych kwot
połowowych na płaszczki
w obszarze NAFO (Organizacja Rybołówstwa PółnocnoZachodniego Atlantyku).

´
Pazdziernik
Podczas Europejskiego
Tygodnia Rekinów zabrano
ponad 75 tys. podpisów pod
petycją wzywającą ministrów
rybołówstwa do wsparcia
silnego unijnego planu działania
na rzecz ochrony rekinów.
Kongres Ochrony Przyrody
przyjął globalną politykę w zakresie odcinania płetw, która
wzywa wszystkie państwa do
wprowadzenia zakazu odcinania
rekinom płetw na pokładzie
statku.

Listopad
Unia Europejska proponuje
działania na rzecz ostronosa
atlantyckiego, młotowatych,
kosogona i żarłacza błękitnego
na corocznym spotkaniu ICCAT.
Rada ds. Rybołówstwa UE
uzgadnia obniżenie TAC-ów na
głębokowodne rekiny.

Grudzien´
Sukces odnoszą belgijskie
propozycje w sprawie objęcia
kolenia i żarłacza śledziowego
Konwencją o ochronie
wędrownych gatunków dzikich
zwierząt (CMS).
Rada UE obejmuje ochroną
rekiny anioły i trzy zagrożone gatunki płaszczek, obniża TAC-i na
żarłacza śledziowego i kolenia.

Marzec
Komisja Tuńczyka Oceanu
Indyjskiego (IOTC) odrzuca
propozycję UE dotyczącą
promowania stosowania toreb
z tworzywa sztucznego do
mocowania płetw do tuszy, w
związku z regionalnym zakazem
odcinania płetw.

Kwiecien´
Rada Rybołówstwa UE przyjmuje unijny plan działań na rzecz
ochrony rekinów i podkreśla
pilną potrzebę wzmocnienia
zakazu odcinania płetw.

Wrzesien´
UE blokuje przyjęcie rekomendowanych przez naukowców
kwot na płaszczki w obszarze
NAFO.

´
Pazdziernik

Marzec
Przyjęta zostaje propozycja unijna
w sprawie ochrony kosogona.
UE nie udaje się wpisać kolenia
i żarłacza śledziowego na listę
CITES.

Wrzesien´

Czterech członków Parlamentu
Europejskiego ogłasza pisemną
deklarację wzywającą Komisję
Europejską do położenia
kresu odcinania płetw rekinom
na morzu.
Unia Europejska i inne strony NAFO zobowiązują się do
przestrzegania rad naukowców w
odniesieniu do płaszczek, podczas spotkania NAFO w 2011 roku.
Fińskie Stowarzyszenie Ochrony Przyrody zostało setnym
członkiem Shark Alliance.

´
Pazdziernik
Europejski Tydzień Rekinów
koncentruje się na zachęceniu
europarlamentarzystów do
podpisanie deklaracji w sprawie
odcinania płetw.

Europejski Tydzień Rekinów
zachęcił ponad 100 tys. obywateli do wezwania Hiszpanii
do wycofania sprzeciwu wobec
wzmocnienia unijnego zakazu
odcinania płetw.

List - Luty 2011

Hiszpania ogłasza krajową
ochronę rekinów młotowatych i
kosogonów.

Listopad

Listopad
Przepada unijna propozycja
zgłoszona podczas spotkania
ICCAT w sprawie limitów
połowowych na ostronosa
atlantyckiego i ochrony żarłacza
śledziowego. Propozycja unijna
w sprawie kosogona daje wynik
w postaci ochrony kosogona
Alopias superciliosus.

Grudzien´
Rada Europejska uzgadnia
zakaz połowów na żarłacze
śledziowe i kolenie.

Komisja Europejska rozpoczęła
publiczne konsultacje na temat
opcji nowelizacji rozporządzenia o
zakazie odcinania płetw.

Przepada unijna propozycja,
zgłoszona podczas spotkania
ICCAT, w sprawie ochrony
ostronosa atlantyckiego i żarłacza
śledziowego, przechodzi
łagodniejsza wersja propozycji o
ochronie młotowatych.
Rada Rybołówstwa UE obniża
TAC-i na głębokowodne rekiny,
uzgadnia zakaz połowów (zerowe
TAC-i) na rok 2012, oraz obejmuje
TAC-ami cztery dodatkowe gatunki rekinów głębokowodnych.

Grudzien´
Wsparcie ze strony większości
europarlamentarzystów w
sprawie przekształcenia deklaracji
na temat „płetw naturalnie przytwierdzonych do ciała” w rezolucję
parlamentarną.
Unijna Rada Rybołówstwa
wyznacza zerowe kwoty połowowe
na kolenia i żarłacza śledziowego,
obejmuje ochroną rochowate na
Atlantyku, wprowadza limity na
połowy żarłacza szarego.

Unijne propozycje w sprawie
ochrony młotowatych i żarłacza
białopłetwego oraz poprawy
raportowania poławianych
gatunków rekinów przepadły na
spotkaniu IOTC.

Lipiec
Unia Europejska i Japonia
odnoszą sukces, po zgłoszeniu
propozycji w sprawie ochrony rekinów białopłetwych
podczas spotkania
Wewnątrzamerykańskiej Komisji
Tuńczyka Tropikalnego.

Wrzesien´
Strony NAFO uzgadniają
obniżenie TAC na płaszczki o
połowę ilości zalecanej przez
naukowców.

´
Pazdziernik
Europejski Tydzień
Rekinów przyjmuje motto
„Niedokończone sprawy” i
zachęca unijnych ministrów
rybołówstwa do wywiązania
się ze zobowiązań unijnego
planu działania na rzecz ochrony rekinów, czyli zaostrzenia
rozporządzenia o odcinaniu
płetw, zdrowych limitów
połowowych na rekiny, oraz
wprowadzenia krajowej ochrony
zagrożonych gatunków.

Listopad
UE działa na rzecz ochrony
żarłacza jedwabistego w ICCAT.
UE podpisuje Memorandum
CMS w sprawie ochrony
rekinów i popiera wpisanie na
listę manty.
Komisja Europejska składa
propozycję znowelizowanego
rozporządzenia o odcinaniu
płetw.

Styczen´

Hiszpania wprowadza ochronę
dwa gatunki ryby miecza,
trzy gatunki rekina anioła,
biała płaszczkę, tawrosza
piaskowego, rekina tygrysiego,
raję gładką, wielka raje motylą
(Gymnura altavela), oraz rekina
brązosza.
Parlament Europejski i Rada
Rybołówstwa UE rozpoczynają
wielomiesięczny proces
rozpatrywania propozycji
Komisji w sprawie zasad finningu i dokonuje nowelizacji
rozporządzenia.

Shark
Alliance

www.sharkalliance.org

