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EKOSYSTEMOWE PODEJĝCIE DO RYBOàÓWSTWA
MORSKIEGO A EKOOZNAKOWANIE RYB
I ICH PRZETWORÓW
Jolanta Zieziula
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Streszczenie. W pracy zaprezentowano ekosystemowe podejĞcie do ryboáówstwa morskiego, jak teĪ ekooznakowanie oraz próbĊ krytycznej analizy ich zaleĪnoĞci. Ekosystemowe
podejĞcie do ryboáówstwa morskiego nie zawiera w sobie ekooznakowania, natomiast ekooznakowanie jest traktowane jako element ekosystemowego podejĞcia do ryboáówstwa.
Ekooznakowanie zawiera w sobie jednak dodatkowe elementy. Powszechne wprowadzanie ekooznakowania ryb i ich przetworów napotyka trudnoĞci. Są to gáównie sprzecznoĞci
pomiĊdzy róĪnymi uĪytkownikami Īywych zasobów mórz, paĔstwowym (czy miĊdzynarodowym) zarządzaniem ryboáówstwem a ponoszeniem ﬁnansowych konsekwencji tego
zarządzania przez prywatne przedsiĊbiorstwa, w tym przetwórstwa i handlu (nierównoĞü
kompetencji i odpowiedzialnoĞci). RóĪne są teĪ cele realizowane w makro- i mikroskali,
jak równieĪ wystĊpuje sprzecznoĞü miĊdzy krótko- i dáugookresowymi celami gospodarowania.
Sáowa kluczowe: ekosystemowe podejĞcie do ryboáówstwa morskiego, ekooznakowanie
ryb i ich przetworów, Organizacja ds. WyĪywienia i Rolnictwa (FAO), Unia Europejska
(UE)

WSTĉP
Celem pracy jest prezentacja zaáoĪeĔ ekosystemowego podejĞcia do ryboáówstwa
morskiego oraz ekooznakowania ryb morskich i ich przetworów, a takĪe ich wzajemnych
zaleĪnoĞci. Ekooznakowanie ryb i ich przetworów jest traktowane jako element ekosystemowego podejĞcia do ryboáówstwa, ale jego powszechne wprowadzenie napotyka liczne
trudnoĞci.
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W pracy podjĊto próbĊ przedstawienia i krytycznej analizy trudnoĞci przy wprowadzaniu ekooznakowania ryb i ich przetworów. Dokonano tego metodą analizy przyczynowo-skutkowej, bazując na dostĊpnych materiaáach Ĩródáowych.

EKOSYSTEMOWE PODEJĝCIE DO RYBOàÓWSTWA MORSKIEGO
– POJĉCIE I ELEMENTY
Ekosystemowe podejĞcie do ryboáówstwa morskiego stanowi czĊĞü ekosystemowego
podejĞcia do gospodarki morskiej jako caáoĞci. Oznacza to koniecznoĞü podejmowania
decyzji z zakresu gospodarki morskiej na podstawie kompleksowego rozumienia funkcjonowania Ğrodowiska morskiego [WĊsáawski 2008].
Pogodzenie czĊsto sprzecznych interesów wielu uĪytkowników Ğrodowiska morskiego wiąĪe siĊ z koniecznoĞcią rozwiązywania konﬂiktów, a to jest tym áatwiejsze, im bardziej racjonalnie i przejrzyĞcie zarządza siĊ gospodarką morską, uwzglĊdniając wymogi
Ğrodowiska naturalnego. Chodzi teĪ o to, aby gospodarcza dziaáalnoĞü czáowieka nie doprowadziáa do zniszczenia przyrody. Z tego wzglĊdu przemysáowa dziaáalnoĞü w Ğrodowisku przyrodniczym na caáym Ğwiecie zostaáa objĊta nakazem sporządzania ocen jej
oddziaáywania na Ğrodowisko [WĊsáawski 2008 i Baáarzy 2008].
JeĞli chodzi o ryboáówstwo, to istnieją liczne dowody nadmiernej eksploatacji Īywych zasobów Ğwiatowych mórz i oceanów. Zgodnie z szacunkami Banku ĝwiatowego,
w 2004 r. biomasa gospodarczo wartoĞciowych ryb morskich, miĊdzy innymi takich jak
tuĔczyk czy dorsz, ulegáa zmniejszeniu o 90% w porównaniu do poziomu sprzed piĊüdziesiĊciu lat [KaczyĔski 2007]. Co wiĊcej, ekosystem tych i innych gatunków ryb nadal
ulega degradacji. Podejmowane są róĪne dziaáania, narodowe i miĊdzynarodowe, mające
przeciwdziaáaü tym negatywnym zjawiskom.
W 1995 r. FAO przyjĊáo Kodeks Odpowiedzialnego Ryboáówstwa. Niestety, w ciągu
kolejnych dziesiĊciu lat jego wprowadzanie w Īycie na wiĊkszoĞci obszarów Ğwiatowych
wód morskich nawet siĊ nie rozpoczĊáo!
W Unii Europejskiej (UE) ekosystemowe podejĞcie do gospodarki rybnej znalazáo wyraz w strategii rozwoju sektora rybackiego, przyjĊtej do realizacji do 2013 r.
przez KomisjĊ Europejską (KE). W Komunikacie KE do Rady Europy i Parlamentu
Europejskiego podano, Īe podejĞcie ekosystemowe jest jednym ze sposobów realizacji
zaáoĪeĔ zrównowaĪonego rozwoju w trzech wymiarach: ochrony Ğrodowiska, sprawiedliwoĞci i spójnoĞci spoáecznej oraz rozwoju gospodarczego. Ryboáówstwo jest jedynym sektorem gospodarki morskiej bezpoĞrednio zaleĪnym od zdrowych ekosystemów
morskich, odnosi wiĊc najwiĊcej korzyĞci z kompleksowej ochrony tych ekosystemów
[Rola WPRyb… 2008].
Jednym z celów rybackich programów operacyjnych realizowanych przez poszczególne kraje UE jest stopniowe wprowadzanie ekosystemowego podejĞcia do zarządzania
ryboáówstwem w ramach tak zwanej zintegrowanej polityki morskiej. Zintegrowane podejĞcie ma zapewniü ekosystemom morskim powrót do „zdrowego stanu” i jego utrzymanie, zapewniające podstawy produktywnoĞci zasobów rybnych w przyszáoĞci. Do
wprowadzania zintegrowanego ekosystemowego podejĞcia wykorzystywane są fundusze
unijne, zwáaszcza Europejski Fundusz Rybacki [Rola WPRyb… 2008].
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Aby otoczyü opieką najcenniejsze pod wzglĊdem przyrodniczym siedliska i chroniü zagroĪone wyginiĊciem gatunki organizmów morskich, paĔstwa czáonkowskie UE,
w tym Polska, zobowiązaáy siĊ do wyznaczenia w granicach swoich paĔstw, specjalnych
obszarów chronionych. Tak powstaá miĊdzy innymi projekt „NATURA 2000”, obejmujący swoim zasiĊgiem czĊĞü Morza Baátyckiego [Baáarzy 2008].
Wyznaczając obszary chronione w streﬁe Morza Baátyckiego i poza nim, kierowano
siĊ ich znaczeniem ekologicznym, biogeograﬁcznym, ekonomicznym i spoáecznym oraz
znaczeniem dla badaĔ naukowych w skali krajowej i miĊdzynarodowej. WaĪne byáy takĪe: wystĊpowanie na tych obszarach zwierząt naleĪących do gatunków uznawanych za
rzadkie lub zagroĪone wyginiĊciem, iloĞü drapieĪców (ryb, ptaków i ssaków wodnych),
wspóáczynnik róĪnorodnoĞci biologicznej. Wyznaczone w polskiej streﬁe ekonomicznej
obszary „NATURA 2000” pokrywają swoją powierzchnią niemal caáy pas wód przybrzeĪnych. Są to: Zalew WiĞlany, Zatoka Pucka, gáazowiska àawicy Sáupskiej, Zalew
SzczeciĔski i Zatoka Pomorska.
Trudnym zadaniem jest ustalenie obiektywnych kryteriów oceny, od którego momentu wpáyw ryboáówstwa jest na tyle znaczący, Īe narusza stabilnoĞü Ğrodowiska, zagraĪa
siedliskom i poszczególnym hydrobiontom. NiezbĊdne staje siĊ wiĊc podanie wskaĨnikowych gatunków zwierząt, aby okreĞliü, jaki rodzaj sprzĊtu poáowowego bądĨ inne czynniki oddziaáują niekorzystnie na bytujące w morzu organizmy i zmieniają Ğrodowisko,
np. dna morskiego, w sposób pogarszający jego stan. KE, na podstawie wyników badaĔ
naukowych, wybraáa pierwszy zbiór wskaĨników sáuĪących do monitorowania oddziaáywania ryboáówstwa na ekosystem [Rola WPRyb… 2008].
Ekosystemowe podejĞcie do ryboáówstwa wymaga caáoĞciowego, zintegrowanego
systemu zarządzania, bazującego na przewidywaniu skutków oddziaáywania ryboáówstwa
i przyjĊtego sposobu zarządzania na ekosystem. PoniewaĪ wiedza na temat ryboáówstwa
i dynamiki ekosystemów jest niepeána, to wielu skutków nie moĪna przewidzieü. Niepeána wiedza nie powinna jednak uniemoĪliwiaü podejmowania dziaáaĔ zmierzających do
ograniczenia szkodliwych skutków ryboáówstwa [Rola WPRyb… 2008]. I tak, np. wprowadzono zakaz stosowania sieci na gáĊbokoĞci poniĪej 200 m na niektórych obszarach
poáowowych, zakaz stosowania niszczycielskich praktyk poáowowych, ale teĪ dziaáania
mające na celu zwalczanie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych poáowów
(IUU) na wodach europejskich i miĊdzynarodowych [Rola WPRyb… 2008 i COM…
2007].
Wkáad zarządzania ryboáówstwem w podejĞcie ekosystemowe polega miĊdzy innymi
na stworzeniu dáugookresowych planów odbudowy Īywych zasobów mórz i zarządzania
nimi, bazujących na zasadach zrównowaĪenia ekologicznego. Opracowano takie plany
dla stad ryb bytujących w wodach UE, jak teĪ stad dzielonych z innymi paĔstwami, w tym
Ğledzia w Morzu Póánocnym, morszczuka i wszystkich stad dorsza w wodach bĊdących
w jurysdykcji UE oraz dla tuĔczyka báĊkitnopáetwego w obszarze ICCAT (MiĊdzynarodowa Komisja Ochrony TuĔczyka Atlantyckiego) [Rola WPRyb… 2008].
Polityka rybacka UE ma na celu krótko- i Ğredniookresowe starania na rzecz ograniczania presji poáowowej na ekosystemy morskie. Jest to bardzo trudne ze wzglĊdu na
doraĨne interesy rybaków pragnących maksymalnie wykorzystywaü posiadany potencjaá poáowowy. Ponadto, zamierza siĊ opracowaü prawodawstwo zmierzające do zmniejszania skali przyáowu (szacowanego na okoáo 30% caáoĞci poáowów) oraz niszczenia
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siedlisk w trakcie dziaáalnoĞci poáowowej. JeĞli chodzi o poszczególne grupy zagroĪonych wyginiĊciem gatunków, to dla przykáadu w 2008 r. wszedá w Īycie plan dziaáania na
rzecz ochrony rekinów i spodoustych [Rola WPRyb… 2008].
Ekosystemowe podejĞcie do ryboáówstwa w Ğwiecie nie zawiera Īadnych odniesieĔ
do ekooznakowania i to pomimo deklarowanej kompleksowoĞci czy zintegrowanego podejĞcia do ekosystemów. Czy wiĊc ekooznakowanie jest lub moĪe byü czĊĞcią ekosystemowego podejĞcia do Ğwiatowego ryboáówstwa?

EKOOZNAKOWANIE RYB MORSKICH I ICH PRZETWORÓW
– POJĉCIE I SPOSOBY REALIZACJI
Oznakowanie ekologiczne produktów, potocznie zwane ekooznakowaniem, oznacza
umieszczenie na produktach etykiet, czyli charakterystycznego logo lub w inny sposób
podanej informacji dla konsumentów o tym, Īe dany produkt zostaá wytworzony zgodnie
z okreĞlonymi standardami ochrony Ğrodowiska, takimi jak: surowiec pozyskany zgodnie z zasadami zrównowaĪonego rozwoju, pochodzący z legalnych poáowów, stosowanie
metod produkcji przyjaznych dla Ğrodowiska czy moĪliwoĞci ponownego wykorzystania produktu lub jego czĊĞci, odzyskanych np. w procesie recyklingu [Hillar i Karnicki
2005].
Celem wprowadzania oznakowania ekologicznego jest zachĊcanie nabywców do zakupu szeroko pojĊtych produktów ekologicznych. NaleĪy przy tym dodaü, Īe certyﬁkowaniu coraz czĊĞciej podlega takĪe przetwórstwo ryb [Kulikowski 2008].
W Ğwiecie funkcjonuje wiele programów oznakowania ekologicznego i są one dobrowolne. Najbardziej znanym programem ekooznakowania ryb i ich przetworów jest prywatny amerykaĔski program Rady Zarządzania Zasobami Morskimi (Marine Stewardship Council – MSC) [Marine… 2004], powstaáy w 1997 r. z inicjatywy i pod patronatem
Unilever, multinarodowego koncernu spoĪywczego. Deklarowanym celem programu jest
zapewnienie nabywców, Īe dany produkt rybny pochodzi z dobrze zarządzanych áowisk
i nie przyczynia siĊ do pogáĊbiania problemów Ğrodowiskowych, a zwáaszcza przeáowienia morskich Īywych zasobów. Do poáowy 2005 r. dziesiĊü áowisk na Ğwiecie (w tym
cztery europejskie) otrzymaáo certyﬁkaty upowaĪniające do ekooznakowania przetworów rybnych pochodzących z tych áowisk. àącznie ponad 180 produktów rybnych posiada ekooznakowanie MSC. Tylko w 2005 r. ocenie poddano dwanaĞcie áowisk, wĞród nich
áowisko Ğledzia w Morzu Póánocnym [Komunikat… 2003.
Utworzenie MSC zapoczątkowaáo dyskusje na temat ekooznakowania w FAO,
a zwáaszcza kompetencji w tym zakresie organizacji niepublicznych. Wychodząc z zaáoĪenia, Īe niezbĊdne jest opracowanie przez FAO powszechnie akceptowanych wytycznych dotyczących ekooznakowania, przyjĊto, Īe mają byü zgodne z Kodeksem Odpowiedzialnego Ryboáówstwa przyjĊtym przez FAO [Komunikat… 200 i Expert… 2003].
Dyskusje trwaáy takĪe na forum Komitetu do spraw Handlu i ĝrodowiska ĝwiatowej
Organizacji Handlu (WTO).
W 2005 r. FAO zaprezentowaáo projekt wytycznych dotyczących ekooznakowania
ryb pochodzących z morskich poáowów i ich przetworów. WĞród podstawowych zasad, które powinny byü przestrzegane przy ekooznakowaniu, wymieniono: dobrowolActa Sci. Pol.
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noĞü stosowania, przejrzystoĞü, niedyskryminacyjny charakter (nie tworzenie przeszkód
w handlu oraz umoĪliwienie uczciwej konkurencji), jak teĪ poszanowanie suwerennych
praw krajów oraz ich prawodawstwa [Draft… 2005].
Przedstawiciele UE byli aktywnymi uczestnikami dziaáaĔ miĊdzynarodowych dotyczących ekooznakowania. Ich dziaáalnoĞü koncentrowaáa siĊ na tym, aby programy ekooznakowania byáy konstruowane w sposób uzupeániający politykĊ prowadzoną w zakresie handlu, rozwoju oraz ochrony Ğrodowiska [Komunikat… 2003].
KE uznaáa programy ekooznakowania za jeden ze Ğrodków mogących wspomóc
ochronĊ Ğrodowiska w sektorze ryboáówstwa i popiera cele áączone z taką polityką,
a w szczególnoĞci uĞwiadamianie konsumentom Ğrodowiskowego wymiaru ryboáówstwa
[Komunikat… 2003]. JednoczeĞnie przyjĊto zaáoĪenie, Īe bodĨce rynkowe, jakie niesie
ze sobą ekooznakowanie produktów (czyli zakupy tych wáaĞnie produktów kosztem innych), mogą skáoniü rybaków do stosowania bardziej odpowiedzialnych („przyjaznych
dla Ğrodowiska”) metod poáowów.
NiezaleĪnie od dziaáaĔ w zakresie ekooznakowania, KE stoi na stanowisku, Īe prawna odpowiedzialnoĞü za ochronĊ zasobów naturalnych powinna spoczywaü na instytucjach publicznych. Ekooznakowanie moĪe pomóc w prowadzeniu zrównowaĪonego
ryboáówstwa, ale nie moĪe zastąpiü polityki rządów w zakresie ochrony Ğrodowiska [Komunikat… 2003]. Dlatego teĪ KE uwaĪa, Īe UE powinna wypracowaü spójną politykĊ
w zakresie ekooznakowania ryb i ich przetworów, a takĪe „zająü siĊ” problemami wynikającymi z pojawiania siĊ rozmaitych, innych oznakowaĔ ekologicznych.
Tak wiĊc, KE wspiera powszechną dostĊpnoĞü systemu ekooznakowania dla wszystkich krajów, a w nich dla wszystkich (a wiĊc takĪe maáych i Ğrednich) przedsiĊbiorstw.
PodkreĞla przy tym znaczenie dobrowolnoĞci ekooznakowania oraz zgodnoĞci z zasadami WTO, a w nich wagĊ niedyskryminujących rozwiązaĔ systemowych [Hillar i Karnicki
2005]. PodejĞcie poszczególnych krajów UE (jak teĪ innych krajów) do ekooznakowania
jest jednak róĪne.
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe ekooznakowanie traktowane jest jako jeden z elementów
ekosystemowego podejĞcia do ryboáówstwa. NaleĪy przy tym podkreĞliü, Īe ekooznakowanie ma wspomagaü proekologiczną ĞwiadomoĞü konsumentów i poĞrednio przyczyniaü siĊ do ochrony Ğrodowiska morskiego i prowadzenia zrównowaĪonego ryboáówstwa.
JednakĪe, stosując ekooznakowanie ryb morskich i ich przetworów, zarówno przetwórcy,
jak i sieci handlowe podkreĞlają „ekologicznoĞü”, i to z reguáy tylko fragmentarycznie,
surowca wykorzystywanego w przetwórstwie.

KONTROWERSJE WE WPROWADZANIU EKOOZNAKOWANIA RYB
I ICH PRZETWORÓW
Ekooznakowanie ryb i przetworów napotyka liczne trudnoĞci. WĞród nich na czoáo
wysuwają siĊ kontrowersje wystĊpujące pomiĊdzy prywatnymi przedsiĊbiorstwami, paĔstwami i miĊdzynarodowymi instytucjami.
WątpliwoĞci i zastrzeĪenia dotyczące ekooznakowania ryb i ich przetworów przez
MSC pojawiaáy siĊ od początku. MSC, instytucja pozarządowa, niepubliczna, wydając
certyﬁkaty z informacją, Īe dany produkt pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanego
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ryboáówstwa, ocenia bowiem „ekologicznoĞü” surowca, np. przez ocenĊ skutecznoĞci
zarządzania ryboáówstwem przez poszczególne paĔstwa i organizacje miĊdzynarodowe.
Zdaniem kwestionujących, zwáaszcza instytucji paĔstwowych i organizacji miĊdzynarodowych, dziaáania MSC nie są wiarygodne pod wzglĊdem przejrzystoĞci, odpowiedzialnoĞci i kompetencji w zakresie opracowywania zasad i kryteriów niezbĊdnych do
funkcjonowania odpowiedzialnego ryboáówstwa. PodwaĪane są Ĩródáa i wyniki naukowe, z których korzysta MSC, a takĪe nadmiernie wysokie koszty certyﬁkacji, związanej
z uzyskaniem i moĪliwoĞcią stosowania ekooznakowania produktów.
WystĊpują obawy o moĪliwoĞü dyskryminacji niektórych produktów, a nawet wiĊcej,
bo produktów z niektórych krajów. NajczĊĞciej wymienianym i chyba najbardziej kontrowersyjnym przypadkiem ekooznakowania w ryboáówstwie jest oznakowanie tuĔczyka i jego przetworów „TuĔczyk odáawiany w sposób bezpieczny dla delﬁnów, zgodnie
z MiĊdzynarodowym Programem Ochrony Delﬁnów (AIDPC)” [Komunikat… 2003].
Oznakowanie to w praktyce uniemoĪliwia np. dostĊp produktów z Meksyku do rynku
USA, gdyĪ normy stosowane w USA są ostrzejsze.
KoniecznoĞü wprowadzenia zasad dotyczących ekooznakowania ryb pochodzących
z morskich poáowów i ich przetworów zaprezentowanych w 2005 r. przez FAO wskazują
na ĞwiadomoĞü tego, Īe ekooznakowanie moĪe nie byü przeprowadzane w sposób przejrzysty, moĪe mieü dyskryminacyjny charakter (tworzyü przeszkody w handlu oraz uniemoĪliwiaü uczciwą konkurencjĊ). MoĪe teĪ nie zapewniaü poszanowania suwerennych
praw krajów oraz ich prawodawstwa [Draft… 2005]. Kontrowersje dotyczą w pierwszym
rzĊdzie takich kwestii, jak: zakres standardów dla ekoproduktów, czyli pojĊcia produktu
„przyjaznego dla Ğrodowiska”, kto powinien byü twórcą standardów, a kto kontrolerem
ich wprowadzania i przestrzegania.
PodejĞcie poszczególnych krajów UE do ekooznakowania jest róĪne. Francja jest mu
przeciwna, Hiszpania natomiast krytykuje zwáokĊ we wprowadzaniu ekooznakowania.
Procedura ekooznakowania wymaga posiadania ĞciĞle okreĞlonej infrastruktury, której nie ma w wiĊkszoĞci krajów, zwáaszcza sáabo rozwiniĊtych. Ponadto, wątpliwoĞci
budzi prawdopodobieĔstwo stosowania w poszczególnych krajach wielu róĪnych ekoetykiet, ale teĪ koniecznoĞü ponoszenia wysokich kosztów wprowadzania i utrzymania ekooznakowania. WysokoĞü kosztów związanych z procedurą certyﬁkacji, czyli uzyskania
prawa do stosowania ekooznakowania produktu, budzi wątpliwoĞci takĪe z tego wzglĊdu, Īe nieoznakowane ekologicznie produkty mogą byü i w wiĊkszoĞci przypadków są
„przyjazne dla Ğrodowiska”.
Istnieją obawy, Īe oznakowanie ekologiczne produktów nie tyle sáuĪy deklarowanym
celom, co moĪe byü i bywa wykorzystywane przez wiĊksze i bogatsze przedsiĊbiorstwa
do eliminacji z rynku sáabszych, a wiĊc nie zawsze uczciwej walce konkurencyjnej. I tak,
duĪe sieci handlowe, hurtowe i detaliczne oraz restauracje o znacznych udziaáach w rynku, w krajach o wysokim udziale importu w spoĪyciu, zwáaszcza w Europie i USA, mogą
doprowadziü do ograniczenia bądĨ wyeliminowania z rynku produktów bez ekooznakowania. A przecieĪ nie muszą to byü i najczĊĞciej nie są to produkty pochodzące z poáowów szkodzących Ğrodowisku naturalnemu.
Zarządzanie ryboáówstwem morskim pozostaje w gestii rządów bądĨ upowaĪnionych
przez nie organów ponadnarodowych czy miĊdzynarodowych. Dotyczy to zarówno narodowych stref wyáącznego ryboáówstwa, jak teĪ wód otwartego oceanu. WszĊdzie tam,
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gdzie stwierdzono objawy przeáowienia poszczególnych gatunków Īywych zasobów,
przejĞcie procedury certyﬁkującej przez przetwórców ryb jest praktycznie niemoĪliwe.
Na przykáad w krajach, w których rządy nie zarządzają odpowiednio ryboáówstwem, to
nie one, lecz przemysá przetwórczy poniesie ﬁnansową odpowiedzialnoĞü za brak moĪliwoĞci sprzedaĪy okreĞlonych produktów lub ich niĪsze ceny, spowodowane brakiem
ekooznakowania produktów.

MOĩLIWOĝCI PRZEZWYCIĉĩENIA TRUDNOĝCI
WE WPROWADZANIU EKOOZNAKOWANIA RYB I ICH PRZETWORÓW
Zdaniem KE, polityka UE w zakresie ekooznakowania powinna wspieraü nastĊpujące
dziaáania [Komunikat… 2003]:
1. ZrównowaĪoną eksploatacjĊ zasobów ryboáówstwa zgodnie z Rozporządzeniem
Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. oraz odpowiedni poziom ochrony
ekosystemu – programy ekooznakowania, bazujące na jasno okreĞlonych kryteriach i odpowiednich wskaĨnikach, mogą pomóc w monitorowaniu postĊpu osiągniĊtego w dziedzinie zrównowaĪonego ryboáówstwa, jak teĪ w lepszym uĞwiadomieniu spoáeczeĔstwu
problemów równowagi ekologicznej,
2. Zharmonizowane podejĞcie do ekooznakowania w caáej UE – konsumenci powinni mieü pewnoĞü, Īe wszystkie programy ekooznakowania wprowadzane na terenie UE
oparte są na podobnych wytycznych i zasadach.
3. Przejrzyste i obiektywne informowanie konsumentów – poniewaĪ decyzje o zakupie są podejmowane czĊĞciowo na podstawie przesáanek niedotyczących bezpoĞrednio
produktu, np. takich jak metody produkcji i ich wpáyw na Ğrodowisko, konsumentom
naleĪy udostĊpniü jasne i moĪliwe do zweryﬁkowania informacje, aby uniknąü wprowadzających ich w báąd stwierdzeĔ. Co wiĊcej, w celu zapewnienia ochrony konsumentów, zgodnie z artykuáem 153 Traktatu, programy ekooznakowania powinny byü zgodne
z ogólnymi wymogami polityki ochrony konsumentów.
4. Uczciwa konkurencja – ekooznakowanie powinno byü czymĞ wiĊcej niĪ tylko
narzĊdziem promocji poszczególnych przedsiĊbiorstw, a ponadto ekooznakowanie nie
moĪe wprowadzaü w báąd nabywców.
5. Wolny dostĊp – dostĊp do wszystkich programów ekooznakowania powinien byü
otwarty i niedyskryminacyjny, a koszt uczestnictwa nie powinien przekraczaü ﬁnansowych moĪliwoĞci maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw.
Deklarowana polityka UE w zakresie oznakowania ekologicznego ryb i ich przetworów jest na tyle klarowna i spójna, Īe przy wprowadzeniu niewielkich zmian bądĨ uzupeánieĔ z powodzeniem moĪe stanowiü wytyczną do ekooznakowania nie tylko w krajach
UE, ale na caáym Ğwiecie. Dlaczego wiĊc wciąĪ notuje siĊ niewielkie postĊpy w powszechnym wprowadzaniu ekooznakowania?
Jest wiele przyczyn trudnoĞci we wprowadzaniu ekooznakowania ryb i ich przetworów.
Na początek, najwaĪniejsze byáoby usuniĊcie trwaáych sprzecznoĞci miĊdzy dziaáaniem
w makro- i w mikroskali, w tym paĔstwowym czy miĊdzynarodowym zarządzaniem poáowami a prywatną, ﬁnansową odpowiedzialnoĞcią za jego skutki, w postaci ponoszenia
miĊdzy innymi kosztów związanych z certyﬁkacją produktów lub niemoĪnoĞcią uzyskaOeconomia 9 (1) 2010
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nia przez przedsiĊbiorstwa ekooznakowania, jeĞli surowiec pochodzi np. ze Ĩle zarządzanych áowisk. NiezbĊdne jest przestrzeganie przy tym podstawowej zasady efektywnego
zarządzania – zachowania równowagi pomiĊdzy zakresem odpowiedzialnoĞci i kompetencji (tyle odpowiedzialnoĞci ile kompetencji) zarówno w makro-, jak i w mikroskali.
Nie mniej waĪne (i równie trudne do osiągniĊcia) byáoby usuniĊcie sprzecznoĞci
miĊdzy krótkookresowymi a dáugookresowymi celami gospodarowania, takĪe w makroi w mikroskali. Dáugofalowe cele, nawet najszczytniejsze, do jakich moĪna zaliczyü miĊdzynarodowe, ekosystemowe podejĞcie do ryboáówstwa, a w nim ekooznakowanie ryb i ich
przetworów, najczĊĞciej zderzają siĊ z koniecznoĞcią lub tylko chĊcią osiągania maksymalnych korzyĞci w krótkim okresie przez poszczególne paĔstwa, a zwáaszcza przez prywatne
przedsiĊbiorstwa, dziaáające w warunkach zbliĪonych do wolnej konkurencji.
Bez przezwyciĊĪenia podstawowych przyczyn trudnoĞci, mających charakter systemowy, niemoĪliwe bĊdzie osiągniĊcie zaáoĪonych celów. Co wiĊcej, im bardziej są one
záoĪone, tym trudniejsze bĊdą do osiągniĊcia.

PODSUMOWANIE
Ekosystemowe podejĞcie do ryboáówstwa morskiego jest czĊĞcią zintegrowanego,
ekosystemowego podejĞcia do gospodarki morskiej. W jego ramach ma nastĊpowaü realizacja zaáoĪeĔ zrównowaĪonego ryboáówstwa, w tym miĊdzy innymi ochrony przyrody, przez ograniczenie presji poáowowej, wyeliminowanie nielegalnych poáowów oraz
zmniejszenie skali przyáowu. Ekosystemowe podejĞcie do ryboáówstwa nie zawiera jednak Īadnych odniesieĔ do ekooznakowania.
Ekooznakowanie jest powszechnie traktowane jako jeden z elementów ekosystemowego podejĞcia do ryboáówstwa. Ma wspomagaü ksztaátowanie proekologicznej ĞwiadomoĞci
konsumentów i poprzez ich decyzje dotyczące zakupów poĞrednio przyczyniaü siĊ do realizacji zaáoĪeĔ ekosystemowego podejĞcia do ryboáówstwa. Ekooznakowanie zawiera w sobie jednak takĪe elementy wykraczające poza ekosystemowe podejĞcie do ryboáówstwa.
WystĊpuje wiele trudnoĞci we wprowadzaniu ekooznakowania ryb i ich przetworów.
Na czoáo wysuwają siĊ sprzecznoĞci (nierównoĞü kompetencji i odpowiedzialnoĞci) pomiĊdzy paĔstwowym (czy miĊdzynarodowym) zarządzaniem ryboáówstwem a ponoszeniem ﬁnansowych konsekwencji tego zarządzania przez prywatne przedsiĊbiorstwa,
w tym hurtowe i detaliczne, dziaáające w poszczególnych krajach. Ponadto, cele w skali makro nie są toĪsame z celami w mikroskali, podobnie jest teĪ z celami w krótkim
i w dáugim okresie.
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ECOSYSTEM APPROACH TO SEA FISHERIES VERSUS ECOLABELLING OF
FISH AND THEIR PRODUCTS
Abstract. In the paper, an ecosystem approach to sea ﬁsheries as well as ecolabelling were
presented with accompanying them a trial of critical analysis of existing interdependencies. Ecosystem approach to sea ﬁsheries does not contain ecolabelling, but ecolabelling
is treated as an element of ecosystem approach to ﬁsheries. Ecolabelling as such contains,
however, additional elements. Common introducing ﬁsh and their products ecolabelling
meets difﬁculties. There are controversies mainly between different users of live marine
resources, government (or international) ﬁsheries management and bearing ﬁnancial responsibilities of management consequencies by private ﬁrms, among them processing and
trading (disparity between competences and responsibilities). There are also different goals
realized in macro- and in micro-scales as well as controversies between short-term and
long- term goals.
Key words: ecosystem approach to sea ﬁsheries, ecolabelling of ﬁsh and their products,
Food and Agriculture Organization (FAO), European Union (EU)

Zaakceptowano do druku – Accepted for print 22.11.2009
Oeconomia 9 (1) 2010

