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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 0416/2005, Grzegorz Halubek, Puolan kansalainen, Puolan kalastajien 
liiton (Związek Rybaków Polskich) puolesta, ja kolme allekirjoittanutta, puolalaisten 
kalastajien tilanteesta, joka on aiheutunut neuvoston asetuksesta (EY) 812/2004 
kalastuksen tahattomia valassaaliita koskevista toimenpiteistä sekä asetuksen (EY) N:o 
88/98 muuttamisesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka on Puolan kalastajien liiton puheenjohtaja, katsoo, että neuvoston 
asetus (EY) 812/2004 kalastuksen tahattomia valassaaliita koskevista toimenpiteistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 88/98 muuttamisesta heikentää puolalaisten kalastajien, etenkin 
lohenkalastajien, taloudellista tilannetta ja estää heitä jatkamasta perinteistä elämäntapaansa. 
Hän painottaa, että puolalaiset kalastajat luonnollisesti pyrkivät edistämään luonnonsuojelua, 
mutta pyytää, että Euroopan parlamentti pyrkisi saamaan aikaan poikkeuksen asetuksen 
säännöksistä Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) määrittämillä osa-alueilla 25–
29 Itämerellä. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 20. syyskuuta 2005. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 3. helmikuuta 2006

Komission antamat tiedot

Vetoomus koskee toimia, joista säädetään asetuksessa (EY) N:o 812/2004 koskien tahattomia 
valassaaliita ja erityisesti ajoverkkojen asteittaista käytöstäpoistoa Itämerellä. Vetoomuksen 
esittäjien mukaan nykyisten tietojen mukaan ei voida osoittaa, että kyseiset pyydykset 
aiheuttaisivat riskejä pyöriäisille. Lisäksi he korostavat, että kyseiset toimet heikentävät 
niiden puolalaisten kalastajien taloudellista tilannetta, jotka käyttävät ajoverkkoja 
lohenkalastukseen, sillä ei ole muita sopivia vaihtoehtoisia kalastustapoja, ja että tämä estää 
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heitä jatkamasta perinteistä elämäntapaansa. Tämän vuoksi vetoomuksen esittäjät tukevat 
Puolan viranomaisten esitystä, jonka mukaan asetuksessa (EY) N:o 812/2004 säädetyistä 
joistakin toimista voitaisiin poiketa pysyvästi. 

Tähän liittyen komissio muistuttaa seuraavista seikoista:

1. Kuten vetoomuksen esittäjät muistuttavat, heidän pyyntönsä ja esittämänsä aiheet vastaavat 
Puolan viranomaisten komissiolle esittämän pyynnön sisältöä.

2. Puolan viranomaiset pyysivät komissiolle osoittamassaan, 30. huhtikuuta 2004 päivätyssä 
kirjeessä, viitaten liittymisasiakirjan 57 artiklaan, mahdollisuutta poiketa pysyvästi edellä 
mainitusta asetuksesta (EY) N:o 812/2004 seuraavien seikkojen osalta:

- velvoite vähentää ajoverkkoja käyttävien alusten määrää Itämeren 
kalastuksessa (9 artikla)

- velvoite ottaa käyttöön tarkkailijaohjelmia (4 artiklan 1 kohta, liitteen III 
mukaisesti)

- velvoite käyttää akustisia karkotinlaitteita ajoverkkoja ja pohjaan laskettuja 
verkkoja käyttävissä kalastusaluksissa Itämeren osa-alueella 24 (2 artiklan 
1 kohta, liitteen I mukaisesti).

Pyyntö perusteltiin pääasiassa sillä, että pyöriäisten merkittävistä esiintymistä puolalaisten 
kalastajien perinteisesti käyttämillä merialueilla ja lohenkalastukseen käytettävistä 
ajoverkoista aiheutuvista tahattomista valassaaliista ei ollut saatavilla vakuuttavia tietoja, sekä 
asetuksessa (EY) N:o 812/2004 säädettyjen toimien toteuttamisesta johtuvilla sosiaalisilla ja 
taloudellisilla vaikutuksilla. 

3. Tutkiessaan huolellisesti Puolan toimittamaa pyyntöä komissio pani merkille joitakin 
seikkoja, erityisesti Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) ja tieteellis-teknis-
taloudellisen kalastuskomitean (STECF) tieteellisten raporttien sisältämät tiedot.

Pikkuvalaiden sivusaaliita kalastuksessa pidetään suurimpana uhkana valaspopulaatioille.  
Asetus (EY) N:o 812/2004 hyväksyttiin Euroopan parlamentin vankalla tuella pikkuvalaiden 
säilyttämiseen tähtäävien yhteisön toimien kehittämiseksi johdonmukaisesti ja yhteistyön 
hengessä. Toimet ovat lisäksi täysin johdonmukaisia yhteiseen kalastuspolitiikkaan sisältyvän, 
kalastuksen meren ekosysteemeihin kohdistuvien vaikutusten vähentämistä koskevan 
velvoitteen kanssa.  Kaikkien asianosaisten jäsenvaltioiden on sovellettava kyseisiä toimia 
samalla tavalla ja saman asteittaisen aikataulun mukaisesti.

Pyöriäinen on ainoa Itämeressä esiintyvä valaslaji. Sen populaatio on kuitenkin Euroopassa 
olevista pikkuvalaista uhanalaisin. Kyseisten valaiden harvinaisuuden vuoksi niiden 
populaatioita on melko vaikeaa tutkia, mutta arviolta jäljellä on muutama sata valasta.

Koska pyöriäisiä on jäljellä Itämeressä vähän, niiden tahattomat saaliit ovat harvinaisia, 
vaikkakin merkityksellisiä kyseisen populaation eloonjäämisen ja säilymisen kannalta. Nämä 
valaat elävät useimmiten Itämeren eteläosissa, mutta niitä esiintyy ja ne liikkuvat myös 
Itämeren pohjoisosissa.
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Koska pyöriäiset ovat harvinaisia Itämeressä, kalastusalalla on vaikeaa selvittää kalastuksen 
mahdolliset vaikutukset niihin.  Toteutettavat toimet koskevat kalastajia erityisesti 
kalastusmenetelmän vaihtamisesta aiheutuvien kustannusten vuoksi. Jotkin kustannukset 
voidaan kuitenkin korvata tietyssä määrin käyttämällä kalatalouden ohjauksen 
rahoitusvälineen tarjoamia mahdollisuuksia.

4. Kaiken kaikkiaan Puolan pyynnön tutkinnassa ei tullut esiin todisteita siitä, että Puolan 
tilanne poikkeaisi merkittävästi niiden muiden jäsenvaltioiden tilanteesta, joita Itämereen 
sovellettavat toimet koskevat. 

Näin ollen komissio katsoi, ettei ole riittäviä perusteita, joiden mukaan neuvostolle voitaisiin 
antaa ehdotus Puolalle myönnettävästä poikkeuksesta koskien velvoitetta panna täytäntöön 
asetuksen (EY) 812/2004 joitakin kalastuksen tahattomia valassaaliita koskevia säännöksiä, ja 
päätti 16. elokuuta 2004 hylätä Puolan tätä asiaa koskevan pyynnön.

5. Puola toisti kantansa ja esitti saman, poikkeamista yhteisön lainsäädännöstä koskevan 
pyynnön helmikuussa 2005. Koska uusia merkittäviä tietoja ei ole saatu, Puolan viranomaisia 
kehotettiin tutustumaan komission aiempaan asiassa tekemään päätökseen. 

6. Ministerineuvosto pääsi 22. marraskuuta 2005 yksimielisesti poliittiseen sopimukseen 
uusista Itämeren kalavarojen suojelua koskevista teknisistä toimenpiteistä ottaen huomioon 
Euroopan parlamentin 13. lokakuun 2005 antaman lausunnon ja komission suostumuksen 
neuvoston puheenjohtajavaltion esittämään kompromissiin. Uudessa asetuksessa on tarkoitus 
säätää ajoverkkojen käytöstäpoistoa koskevista rajoitetuista poikkeuksista Itämeren 
kalastuksessa. Ajoverkkokalastuksen lopullista päättymisajankohtaa ei muutettu, mutta niiden 
alusten lukumäärää, jotka saavat kalastaa ajoverkoilla vuonna 2007 (viimeinen vuosi, jolloin 
ajoverkkokalastus vielä sallitaan) lisättiin 20 prosentista 40 prosenttiin vuosina 2001–2003 
ajoverkkokalastusta harjoittaneista aluksista.

7. Vetoomuksen esittäjät tukevat Puolan viranomaisten vuoden 2005 alussa esittämää kantaa. 
Kun otetaan huomioon, että Puola on tämän jälkeen antanut suostumuksensa uusista, edellä 
mainituista säännöksistä, jotka koskevat ajoverkkojen käytöstä poistoa Itämerellä, komissio 
kehottaa vetoomuksen esittäjiä tutustumaan näihin uusiin säännöksiin.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 7. toukokuuta 2007

Komissio tutki perusteellisesti Puolan esittämän pyynnön ja antoi jo sitä koskevia tietoja 
vetoomusvaliokunnan 2. toukokuuta 2006 pidetyssä kokouksessa.

Tässä vaiheessa komissiolla ei ole mitään uusia toimitettavia tietoja asiasta ja siksi se 
vahvistaa kantansa, jonka mukaan kaikkien jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön 
täysimääräisesti neuvoston asetuksen (EY) N:o 812/2004 säännökset.

Kuten jo aiemmassa komission tiedonannossa mainittiin ja vetoomusvaliokunnan 
2. toukokuuta 2006 pidetyssä kokouksessa todettiin, vetoomuksen esittäjät tukevat Puolan 
viranomaisten vuoden 2005 alussa esittämää kantaa. Puola antoi joulukuussa 2005 
suostumuksensa neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 uusista säännöksistä, jotka 
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koskevat ajoverkkojen käytöstä poistoa Itämerellä. Näin ollen vetoomuksen esittäjät eivät voi 
enää viitata pyyntöön siitä, että jäsenvaltion hallitus voisi poiketa säännöksistä pysyvästi.
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