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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Grzegorz Halubek, lengyel állampolgár által a „Związek Rybaków Polskich” 
(Lengyelországi Halászok Szövetsége) nevében benyújtott 0416/2005. számú, három 
aláírást tartalmazó petíció a lengyelországi halászok helyzetéről a cetfélék halászat 
során történő véletlenszerű kifogásával kapcsolatos intézkedések megállapításáról és a 
88/98/EK rendelet módosításáról szóló 812/2004/EK tanácsi rendelet eredményeként

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a Lengyelországi Halászok Szövetségének elnöke, úgy véli, hogy a 
cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogásával kapcsolatos intézkedések 
megállapításáról és a 88/98/EK rendelet módosításáról szóló 812/2004/EK tanácsi rendelet, 
különösen annak az eresztőhálók használatát korlátozó rendelkezései, aláaknázza a 
lengyelországi halászok, főként a lazachalászok gazdasági helyzetét, és megakadályozza őket 
hagyományos életmódjuk folytatásában. Miközben hangsúlyozza, hogy a lengyelországi 
halászok természetesen szeretnék segíteni a környezetvédelmet, felhívja az Európai 
Parlamentet, hogy a Balti-tengerben lévő ICES 25–29. alterületek esetében kérjen 
mentességet a rendelet előírásai alól. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. szeptember 20. Felkérték a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. február 3-án kapott válasz

A Bizottság tájékoztatója

A petíció lényegében a 812/2004/EK rendeletben megállapított, a cetfélék véletlenszerű 
kifogásával kapcsolatos intézkedésekre, és különösen a Balti-tengeren az eresztőhálók 
használatának fokozatos megszüntetésére vonatkozik. A petíció benyújtói úgy vélik, hogy a 
rendelkezésre álló adatok nem bizonyítják, hogy ez a felszerelés a barna delfin számára 
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kockázatot jelentene. Rámutatnak arra a tényre is, hogy az ilyen intézkedések aláássák a 
lazachalászat során eresztőhálót alkalmazó lengyel halászok gazdasági helyzetét, mivel 
halászati tevékenységüknek nincs alkalmas alternatívája, és ez megakadályozná őket 
hagyományos életmódjuk folytatásában. A petíció benyújtói ezért támogatják a lengyel 
hatóságoknak a 812/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseire vonatkozó állandó mentesség 
iránti javaslatát.

E kérdésekkel kapcsolatban a Bizottság az alábbiakra emlékeztet:

1. Amint a petíció benyújtói emlékeztetnek rá, kérelmük és aggályaik hasonlóak azokhoz, 
amelyekre a lengyel hatóságok által a Bizottságnak benyújtott kérés hivatkozik.

2. A lengyel hatóságok 2004. április 30-án benyújtott levélben a Csatlakozási Okmány 57. 
cikkére hivatkozással a Bizottságtól a fent említett 812/2004/EK rendeletre vonatkozóan 
állandó mentességet kértek, nevezetesen az alábbiakra tekintettel:

- a Balti-tengeri halászatban az eresztőhálót használó halászhajók számának 
csökkentésére vonatkozó kötelezettség (9. cikk);

- a megfigyelői rendszer befizetésére vonatkozó kötelezettség (4. cikk (1) 
bekezdés a III. melléklettel összhangban);

- a Balti-tenger 24. alterületén a halászatban eresztőhálót, illetve fenéken 
rögzített kopoltyúhálót vagy állítóhálót használó halászhajók esetében 
akusztikus riasztóeszközök használatára vonatkozó kötelezettség (2. cikk (1) 
bekezdés, az I. melléklettel összhangban).

A kérésben előterjesztett indoklás főleg a lengyel halászok által hagyományosan használt 
tengeri területeken a barna delfin populációk lényeges előfordulására, illetve a lazacfogáshoz 
használt eresztőhálók által okozott cetfélék véletlenszerű kifogására vonatkozó megbízható 
információ hiányára, valamint a 812/2004/EK rendeletben előirányzott intézkedések 
végrehajtásának társadalmi és gazdasági vonzataira épült.

3. A Lengyelország által előterjesztett kérés gondos vizsgálata során a Bizottság számos 
elemet figyelembe vett, különösen a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES), valamint a 
Halászati Tudományos Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) által kidolgozott
tudományos jelentésekben bemutatottakat.

A halászati tevékenység során a kis cetfélék véletlenszerű kifogását a cetpopulációkkat 
súlyosan veszélyeztető tényezőnek tekintik. A 812/2004/EK rendeletet az Európai Parlament 
erős támogatásával azért fogadták el, hogy következetesen és közösségi szintű 
együttműködésben fejlesszék a kis cetfélék megóvását célzó intézkedéseket. Ez teljes 
mértékben összhangban áll a közös halászati politika szerinti, a tengeri ökorendszerekre a 
halászati tevékenység által gyakorolt hatás minimálisra csökkentésére vonatkozó 
kötelezettséggel. Valamennyi érintett intézkedést valamennyi érintett tagállamnak 
hasonlóképpen és ugyanazon fokozatos időrendben kell alkalmaznia.

A barna delfin az egyetlen a Balti-tengerben előforduló cetféle. Ugyanakkor, ez a 
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legsúlyosabban veszélyeztetett kis cetféle-populáció Európában. Az állatok ritkasága a 
populáció pontos felmérését rendkívüli módon megnehezíti, de a populációra vonatkozó 
becslések néhány száz fennmaradó egyedre vonatkoznak.

A Balti-tengeren az igen kis még megmaradó barna delfin populáció igen ritkává veszi 
véletlenszerű kifogásukat, ám az e populáció fennmaradása és megóvása szempontjából valós 
veszélyt jelent. Bár ezek az állatok gyakrabban fordulnak elő a Balti-tenger déli részein, 
megjelennek és vándorolnak a Balti-tenger északi részében is.

A barna delfinek ritka előfordulása a Balti-tengeren megnehezíti a halászat számára, hogy 
felismerje a tevékenysége lehetséges hatását. A halászok kifogásolják a végrehajtandó 
intézkedéseket, különösen a halászati módszer megváltoztatásával kapcsolatos költségek 
miatt. Ezeknek a költségeknek egy részét azonban bizonyos mértékig kompenzálni lehet a 
halászati orientáció pénzügyi instrumentuma alapján rendelkezésre álló lehetőségek 
kihasználásával.

4. Általános következtetésként, a Lengyelország által beterjesztett kérelem vizsgálata nem 
mutatott fel olyan bizonyítékot, miszerint a lengyel helyzet lényegesen eltérő lenne más 
érintett tagállamokétól a Balti-tengeren alkalmazott intézkedések miatt.

A Bizottság ezért arra a következtetésre jutott, hogy nincs elegendő indok, amelynek alapján 
Lengyelország számára specifikus mentességre lehetne javaslatot tenni a Tanács számára a 
812/2004/EK rendeletben foglalt, a halászat során a cetfélék véletlenszerű kifogására 
vonatkozó rendelkezések némelyikének végrehajtására vonatkozó kötelezettség alól, és 2004. 
augusztus 16-án úgy határozott, hogy elutasítja Lengyelország evégett benyújtott kérését.

5. Lengyelország megismételte álláspontját és ugyanezt, a közösségi jog alóli mentességre 
vonatkozó kérést benyújtotta 2005 februárjában. Bármiféle lényegi új információ hiányában, a 
lengyel hatóságokat felkérték, hogy tanulmányozzák a Bizottságnak a tárgyban korábban 
hozott határozatát. 

6. 2005. november 22-én a Miniszterek Tanácsa egyhangú politikai megállapodásra jutott a 
Balti-tenger halászati erőforrásai megóvására irányuló új technikai intézkedésekről, tekintetbe 
véve az Európai Parlament 2005. október 13-án előterjesztett véleményét; a Bizottság is 
egyetértett az elnökség által előterjesztett kompromisszummal. Ez az új rendelet a balti 
területen az eresztőhálók fokozatos kivonására vonatkozóan korlátozott mentességről 
rendelkezik. Az eresztőhálós halászat megszüntetésének végső dátumát nem változtatták meg, 
de a 2007-ben az eresztőhálós halászatot még megengedő utolsó évben eresztőhálóval halászó 
engedélyezett hajók számát a 2001–2003 közötti időszakban eresztőhálóval halászó hajók 
számának 20%-áról 40%-ára emelték. 

7. A petíció benyújtói támogatják a lengyel hatóságok 2005 eleji álláspontját. Tekintettel arra, 
hogy Lengyelország azóta hozzájárulását adta a Balti-tengeri eresztőhálós halászat fokozatos 
kivonására vonatkozó fent említett új rendelkezésekhez, a Bizottság a petíció benyújtóit az új 
rendelkezések tanulmányozására hívja fel.

4. A Bizottságtól 2007. május 7-én kapott további válasz
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A Bizottság alaposan megvizsgálta Lengyelország kérelmét, és már a Petíciós Bizottság 2006. 
május 2-i ülésén megfelelő tájékoztatást adott. 

E szakaszban a Bizottság nem rendelkezik semmiféle, az üggyel kapcsolatos új információval, 
ezért megerősíti álláspontját, miszerint minden tagállamnak hiánytalanul végre kell hajtania a 
812/2004/EK tanácsi rendeletben foglalt rendelkezéseket.
Amint azt az Európai Parlament elé terjesztett közlemény is ismerteti és a Petíciós Bizottság 
2006. május 2-i ülésén is megvitatták, a petíció benyújtói támogatják a lengyel hatóságok 
2005 elején megfogalmazott álláspontját. Lengyelország hozzájárulását adta a 2005. 
decemberi 2187/2005/EK tanácsi rendeletben foglalt, az eresztőhálós halászat fokozatos 
megszüntetését előíró új rendelkezésekhez. Ezért a petíció benyújtói többé nem 
hivatkozhatnak a kormányuk által benyújtott, állandó mentességre irányuló kérelemre.


