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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0416/2005, του Grzegorz Halubek, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Związek Rybaków Polskich» (Ένωση Πολωνών Αλιέων), η οποία συνοδεύεται από 3 
υπογραφές, σχετικά με την κατάσταση των πολωνών αλιέων λόγω του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 812/2004 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με παρεμπίπτοντα 
αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία και για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 88/98

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, πρόεδρος της Ένωσης Πολωνών Αλιέων, θεωρεί ότι ο κανονισμός (EΚ) 
αριθ. 812/2004 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με παρεμπίπτοντα αλιεύματα 
κητοειδών κατά την αλιεία και για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 88/98, και 
συγκεκριμένα οι διατάξεις που περιορίζουν τη χρήση παρασυρόμενων διχτυών, υπονομεύει 
την οικονομική κατάσταση των πολωνών αλιέων, ιδίως των αλιέων σολομού, και τους 
εμποδίζει να ακολουθήσουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους. Αν και τονίζει ότι οι πολωνοί 
αλιείς φυσικά επιθυμούν να συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, καλεί το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξασφαλίσει την εξαίρεση από τις διατάξεις του κανονισμού για 
τις επιμέρους περιοχές 25-29 του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας 
(ICES) στη Βαλτική θάλασσα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Σεπτεμβρίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Φεβρουαρίου 2006.

Ενημέρωση από την Επιτροπή

Η ουσία της αναφοράς αφορά τα μέτρα που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 812/2004 
σχετικά με παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών, και συγκεκριμένα την προοδευτική 
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κατάργηση της χρήσης παρασυρόμενων διχτυών στη Βαλτική θάλασσα. Οι αναφέροντες 
θεωρούν ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν αποδεικνύουν ότι ο εν λόγω εξοπλισμός απειλεί τους 
μαρσουάνους. Επισημαίνουν, επίσης, το γεγονός ότι τα εν λόγω μέτρα υπονομεύουν την 
οικονομική κατάσταση των πολωνών αλιέων, οι οποίοι χρησιμοποιούν παρασυρόμενα δίχτυα 
για την αλιεία του σολομού, καθώς δεν υπάρχει κατάλληλη εναλλακτική αλιευτική 
δραστηριότητα, και ότι δεν τους επιτρέπουν να ακολουθήσουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής 
τους. Οι αναφέροντες υποστηρίζουν, συνεπώς, μια πρόταση των πολωνικών αρχών για 
μόνιμη παρέκκλιση από ορισμένα μέτρα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 812/2004.

Σχετικά με τα θέματα αυτά, η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει τα εξής:

1. Όπως ενθυμούνται οι αναφέροντες, το αίτημα και οι ανησυχίες τους είναι παρόμοιες με 
αυτές που αναφέρονται σε ένα αίτημα το οποίο υπέβαλαν οι πολωνικές αρχές προς την 
Επιτροπή.

2. Με επιστολή που απηύθυναν στις 30 Απριλίου 2004 προς την Επιτροπή, οι πολωνικές 
αρχές ζητούσαν, σύμφωνα με το άρθρο 57 της Πράξης Προσχώρησης, μόνιμη παρέκκλιση σε 
σχέση με τον ανωτέρω κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 812/2004, συγκεκριμένα όσον αφορά:

- την υποχρέωση μείωσης του αριθμού των σκαφών που χρησιμοποιούν 
παρασυρόμενα δίχτυα κατά την αλιεία στη Βαλτική θάλασσα (άρθρο 9)·

- την υποχρέωση θέσπισης συστήματος παρατηρητών (άρθρο 4, παράγραφος 1, 
σύμφωνα με το Παράρτημα III)·

- την υποχρέωση χρήσης ακουστικών αποτρεπτικών συσκευών για τα σκάφη 
που χρησιμοποιούν παρασυρόμενα δίχτυα και στάσιμα απλάδια βυθού για την 
αλιεία στην υποδιαίρεση 24 της Βαλτικής θάλασσας (άρθρο 2, παράγραφος 1, 
σύμφωνα με το Παράρτημα I).

Η αιτιολόγηση αυτού του αιτήματος βασίστηκε κυρίως στην έλλειψη πειστικών πληροφοριών 
σχετικά με την εμφάνιση σημαντικών πληθυσμών μαρσουάνου στη θαλάσσια περιοχή που 
παραδοσιακά χρησιμοποιούν πολωνοί αλιείς και με τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών 
από παρασυρόμενα δίχτυα σολομού, καθώς και στις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες 
της εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 812/2004.

3. Εξετάζοντας προσεκτικά το αίτημα της Πολωνίας, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της έναν 
αριθμό στοιχείων, συγκεκριμένα αυτών που περιέχονται σε επιστημονικές εκθέσεις του 
Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES) και της Επιστημονικής, 
Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ).

Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα μικρών κητοειδών από αλιευτικές δραστηριότητες θεωρούνται 
μείζων απειλή για τους πληθυσμούς κητοειδών. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 812/2004 
εγκρίθηκε, λαμβάνοντας ισχυρή υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου
να βελτιώσει, κατά συνεπή και συντονισμένο τρόπο σε κοινοτικό επίπεδο, μέτρα που 
αποσκοπούν στη διατήρηση μικρών κητοειδών. Αυτό είναι επίσης απολύτως συνεπές με την 
υποχρέωση που απορρέει από την κοινή αλιευτική πολιτική για ελαχιστοποίηση της 
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επίπτωσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Όλα αυτά τα 
μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν κατά παρόμοιο τρόπο από όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη και σύμφωνα με το ίδιο προοδευτικό χρονοδιάγραμμα.

Ο μαρσουάνος είναι το μοναδικό κητοειδές που συναντάται στη Βαλτική. Αποτελεί, ωστόσο, 
τον πλέον άκρως απειλούμενο πληθυσμό μικρών κητοειδών στην Ευρώπη. Η σπανιότητα των 
ζώων αυτών καθιστά αρκετά δύσκολη την ακριβή απογραφή του πληθυσμού τους, εκτιμάται,
ωστόσο, ότι κυμαίνεται σε λίγες εκατοντάδες εναπομενόντων μελών.

Ο πολύ μικρός εναπομένων πληθυσμός μαρσουάνου στη Βαλτική θάλασσα καθιστά τα 
παρεμπίπτοντα αλιεύματα σπάνιο, αλλά ουσιαστικής σημασίας γεγονός για την επιβίωση και 
τη διατήρηση αυτού του πληθυσμού. Παρότι τα ζώα αυτά φαίνεται να κατανέμονται 
συχνότερα στο νότιο τμήμα της Βαλτικής, συναντώνται επίσης και μεταναστεύουν στο 
βόρειο τμήμα της Βαλτικής θάλασσας.

Η σπανιότητα των μαρσουάνων στη Βαλτική θάλασσα καθιστά δύσκολη την αναγνώριση, 
από τη βιομηχανία της αλιείας, μιας ενδεχόμενης επίπτωσης της αλιείας. Οι αλιείς ενίστανται, 
επίσης, στα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοσθούν, ειδικότερα λόγω του κόστους για την 
αλλαγή της αλιευτικής μεθόδου τους. Ορισμένα από αυτά τα κόστη μπορούν, ωστόσο, να 
αντισταθμιστούν έως έναν βαθμό μέσω της χρήσης δυνατοτήτων που προσφέρονται βάσει 
του Χρηματοδοτικού Μέσου Προσανατολισμού της Αλιείας.

4. Συνολικά, η εξέταση του αιτήματος της Πολωνίας δεν παρείχε στοιχεία που να 
καταδεικνύουν ότι η θέση της θα μπορούσε να θεωρηθεί ουσιαστικά διαφορετική από τη 
θέση άλλων κρατών μελών που υπάγονται στα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοσθούν στην 
περιοχή της Βαλτικής.

Η Επιτροπή κατέληξε, συνεπώς, ότι υπάρχει ανεπαρκής αιτιολόγηση για τη στήριξη 
πρότασης προς το Συμβούλιο σχετικά με τη θέσπιση ειδικής παρέκκλισης για την Πολωνία 
από την υποχρέωση εφαρμογής ορισμένων διατάξεων που αφορούν τα παρεμπίπτοντα 
αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 812/2004, 
και αποφάσισε στις 16 Αυγούστου 2004 να απορρίψει το αίτημα της Πολωνίας που 
υποβλήθηκε προς τον σκοπό αυτόν.

5. Η Πολωνία επανέλαβε τη θέση της και υπέβαλε το ίδιο αίτημα για παρέκκλιση από το 
κοινοτικό δίκαιο τον Φεβρουάριο του 2005. Απουσία νέων σημαντικών πληροφοριών, οι 
πολωνικές αρχές κλήθηκαν να ανατρέξουν στην προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής επί 
του θέματος.

6. Στις 22 Νοεμβρίου 2005, το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε ομόφωνα σε πολιτική 
συμφωνία για μια νέα δέσμη τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων στη 
Βαλτική θάλασσα, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 
13ης Οκτωβρίου 2005 και με τη συγκατάθεση της Επιτροπής για συμβιβασμό που προτάθηκε 
από την Προεδρία. Ο νέος αυτός κανονισμός θα προβλέπει περιορισμένη παρέκκλιση από τη 
σταδιακή κατάργηση των παρασυρόμενων διχτύων στην περιοχή της Βαλτικής. Η οριστική 
ημερομηνία για την παύση της αλιείας με παρασυρόμενα δίχτυα δεν άλλαξε, αλλά ο αριθμός 
των σκαφών στα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν με παρασυρόμενα δίχτυα το 2007, το 
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τελευταίο έτος κατά το οποίο θα επιτρέπεται ακόμα η αλιεία με παρασυρόμενα δίχτυα, 
αυξήθηκε από 20% σε 40% του αριθμού των σκαφών που αλίευαν με παρασυρόμενα δίχτυα 
κατά την περίοδο 2001 έως 2003.

7. Οι αναφέροντες υποστηρίζουν τη θέση που έλαβαν στις αρχές του 2005 οι πολωνικές 
αρχές. Θεωρώντας ότι η Πολωνία έχει έκτοτε συμφωνήσει με τις νέες διατάξεις για την 
προαναφερθείσα σταδιακή κατάργηση των παρασυρόμενων διχτύων στη Βαλτική θάλασσα, η 
Επιτροπή παραπέμπει τους αναφέροντες στις νέες αυτές διατάξεις.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαΐου 2007.

Η Επιτροπή μελέτησε ενδελεχώς το αίτημα που υπέβαλε η Πολωνία και παρείχε ήδη σχετικές
πληροφορίες κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών της 2ας Μαΐου 2006.

Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή δεν διαθέτει νέες πληροφορίες σχετικά με το θέμα και, άρα, 
επιβεβαιώνει τη θέση της ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν πλήρως τις διατάξεις
που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 812/2004 του Συμβουλίου.

Όπως ήδη επισημάνθηκε στην προηγούμενη ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και συζητήθηκε στην Επιτροπή Αναφορών στις 2 Μαΐου 2006, οι αναφέροντες υποστηρίζουν
τη θέση που υιοθέτησαν οι πολωνικές αρχές στις αρχές του 2005. Η Πολωνία συμφώνησε με
στις νέες διατάξεις για τη σταδιακή κατάργηση των παρασυρόμενων διχτυών στη Βαλτική
θάλασσα, που περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου του
Δεκεμβρίου 2005. Επομένως, οι αναφέροντες δεν μπορούν πλέον να επικαλούνται το αίτημα
της κυβέρνησής τους για μόνιμη παρέκκλιση.
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