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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0416/2005 af Grzegorz Halubek, polsk statsborger, for "Związek Rybaków 
Polskich” (Polens fiskeriforening), og tre medunderskrivere, om polske fiskeres 
situation som følge af Rådets forordning (EF) nr. 812/2004 om foranstaltninger 
vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri og om ændring af forordning (EF) 
nr. 88/98

1. Sammendrag

Andrageren, der er formand for Polens fiskeriforening, mener, at Rådets forordning (EF) nr. 
812/2004 om foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri og om 
ændring af forordning (EF) nr. 88/98 og navnlig forordningens bestemmelser om begrænsning 
af brugen af drivgarn undergraver polske fiskeres økonomiske situation, specielt laksefiskere, 
og hindrer dem i at opretholde deres traditionelle livsstil.

Idet han understreger, at polske fiskere naturligvis ønsker at bidrage til at beskytte miljøet, 
opfordrer han Europa-Parlamentet til at opnå en undtagelse fra forordningens bestemmelser i 
ICES-underområder 25-29 i Østersøen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. september 2005). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. februar 2006.

Oplysninger fra Kommissionen

Andragendet omhandler foranstaltninger, der er foreskrevet i forordning (EF) nr. 812/2004 
vedrørende utilsigtede fangster af hvaler, og specielt den gradvise afvikling af anvendelsen af 
drivgarn i Østersøen. Andragerne mener, at det ikke fremgår af de foreliggende data, at disse
fiskeredskaber udgør en risiko for marsvin. De gør også opmærksom på, at sådanne 
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foranstaltninger undergraver det økonomiske grundlag for polske fiskere, der benytter 
drivgarn til laksefiskeri, da der ikke er nogen egnet alternativ aktivitet, og at det vil hindre 
dem i at opretholde en traditionel livsstil. Andragerne støtter derfor de polske myndigheders 
forslag om en permanent fravigelse fra en række af de foranstaltninger, som er foreskrevet i 
forordning (EF) nr. 812/2004.

I forbindelse med disse spørgsmål ønsker Kommissionen at gøre opmærksom på følgende 
forhold:

1. Som andragerne påpeger, svarer deres anmodning og betænkeligheder til dem, der er nævnt 
i en anmodning fra de polske myndigheder til Kommissionen.

2. I skrivelse til Kommissionen af 30. april 2004 anmodede de polske myndigheder under 
henvisning til tiltrædelsesaktens artikel 57 om en permanent undtagelse fra ovennævnte 
forordning (EF) nr. 812/2004, nemlig hvad angår:

- forpligtelsen til at reducere antallet af fartøjer, der anvender drivgarn i Østersøen (artikel 
9)

- forpligtelsen til at indføre en observatørordning (artikel 4, stk. 1, jf. bilag III)
- forpligtelsen til at benytte akustiske alarmer for de fartøjer, som anvender drivgarn og 

bundsatte hildingsgarn, ved fiskeri i underområde 24 i Østersøen (artikel 2, stk. 1, jf. 
bilag I).

Anmodningen var primært begrundet i manglen på overbevisende data, der viser, at der er en 
større population af marsvin i det havområde, der traditionelt anvendes af polske fiskere, og 
bifangster af hvaler i laksedrivgarn, og i de sociale og økonomiske følger af gennemførelsen 
af de foranstaltninger, som er foreskrevet i forordning (EF) nr. 812/2004.

3. I forbindelse med en nøje analyse af Polens anmodning har Kommissionen taget hensyn til 
en række oplysninger, navnlig oplysninger stammende fra videnskabelige rapporter, der er 
udarbejdet af Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og Den Videnskabelige, 
Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeriet (STECF).

Bifangst af små hvaler ved fiskeri anses for en alvorlig trussel mod hvalpopulationerne.
Forordning (EF) nr. 812/2004 vedtoges med kraftig støtte fra Europa-Parlamentet med det 
formål at forbedre foranstaltningerne til bevaring af små hvaler på en konsekvent og 
samordnet måde. Dette er også i fuld overensstemmelse med forpligtelsen under den fælles 
fiskeripolitik til at reducere fiskeriets indvirkninger på havøkosystemerne til et minimum.
Alle de pågældende foranstaltninger skal iværksættes samtidig af alle berørte medlemsstater 
og i henhold til samme etapevise tidsplan.

Marsvin er den eneste hval, der forekommer i Østersøen. Det er imidlertid den mest 
udryddelsestruede population af små hvaler i Europa. Fordi der er så få marsvin, er det 
forholdsvis vanskeligt at foretage en nøjagtig vurdering af populationens størrelse, men det
vurderes, at der er omkring nogle få hundrede individer tilbage.

Det at der er så få marsvin i Østersøen gør, at bifangst af disse er en sjælden begivenhed, men 
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når det sker, har det en reel betydning for denne populations overlevelse og bevaring. De 
fleste marsvin opholder sig i Østersøens sydlige del, men det sker, at de migrerer gennem den 
nordlige del af Østersøen.

Den sjældne forekomst af marsvin i Østersøen gør det vanskeligt for fiskeindustrien at spore 
en mulig indvirkning fra fiskeriet. Også fiskerne opponerer imod de foranstaltninger, der skal 
gennemføres, specielt som følge af de omkostninger, der er forbundet med ændrede 
fangstmetoder. Der kan imidlertid til en vis udstrækning kompenseres for en række af disse 
omkostninger gennem udnyttelse af de muligheder, som det finansielle instrument til 
udvikling af fiskeriet frembyder.

4. Alt i alt kan det konkluderes, at der under gennemgangen af Polens anmodning ikke 
fremkom oplysninger, der viser, at Polens situation er væsensforskellig fra situationen for 
andre medlemsstater, som berøres af de foranstaltninger, der skal gennemføres i Østersøen.

Kommissionen konkluderede derfor, at der ikke var tilstrækkelig begrundelse for at fremsætte 
et forslag til Rådet om en særlig fravigelse for Polens vedkommende fra forpligtelsen til at 
gennemføre en række af de bestemmelser vedrørende utilsigtede bifangster af hvaler ved 
fiskeri, der er foreskrevet i forordning (EF) nr. 812/2004, og besluttede den 16. august 2004 at 
afvise Polens anmodning herom.

5. Polen gentog sin holdning og fremsatte i februar 2005 samme anmodning om en fravigelse 
fra fællesskabsretten. I mangel af nye væsentlige oplysninger opfordredes de polske 
myndigheder til at henholde sig til Kommissionens tidligere afgørelse i dette spørgsmål.

6. Ministerrådet vedtog den 22. november 2005 enstemmigt en politisk aftale om et nyt sæt 
tekniske foranstaltninger til bevaring af fiskeressourcerne i Østersøen under hensyntagen til 
Europa-Parlamentets udtalelse af 13. oktober 2005, og idet Kommissionen tilsluttede sig et 
kompromisforslag fremsat af formandskabet. Disse nye bestemmelser vil indebære en 
begrænset fravigelse fra afviklingen af drivgarn i Østersøområdet. Den endelige dato for 
drivgarnsfiskeriets afskaffelse blev ikke ændret, men antallet af fartøjer, der har tilladelse til at 
fiske med drivgarn i 2007, som er det sidste år, hvor drivgarnsfiskeriet stadig er tilladt, blev 
forhøjet fra 20 % til 40 % af det antal fartøjer, som fiskede med drivgarn i perioden 2001-
2003.  

7. Andragerne støtter den holdning, de polske myndigheder indtog i starten af 2005. I 
betragtning af at Polen har givet sit samtykke til de ovennævnte nye bestemmelser om 
afvikling af drivgarn i Østersøen, henviser Kommissionen andragerne til disse nye 
bestemmelser.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 7. maj 2007.

Kommissionen har foretaget en nøje gennemgang af Polens anmodning og har allerede 
afgivet relevante oplysninger under mødet i Udvalget for Andragender den 2. maj 2006.

På nuværende stadie er Kommissionen ikke i besiddelse af nye oplysninger i sagen og 
bekræfter derfor den holdning, at alle medlemsstater bør gennemføre bestemmelserne i Rådets 
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forordning (EF) 812/2004 i deres fulde udstrækning.

Som allerede oplyst i den tidligere meddelelse til Europa-Parlamentet og drøftet i Udvalget 
for Andragender den 2. maj 2006, støtter andragerne den holdning, de polske myndigheder 
indtog i starten af 2005. Polen gav sit samtykke til de nye bestemmelser om afvikling af 
drivgarn i Østersøen, som tilføjedes til Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 i december 
2005. Andragerne kan derfor ikke længere henvise til deres regerings anmodning om en 
permanent undtagelse.
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