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Verzoekschrift 416/2005, ingediend door Grzegorz Halubek (Poolse nationaliteit), 
namens de vakbond “Związek Rybaków Polskich” (vakbond van Poolse vissers), 
gesteund door drie medeondertekenaars, over de situatie van Poolse vissers als gevolg 
van Verordening (EG) 812/2004 van de Raad tot vaststelling van maatregelen 
betreffende de bijvangsten van walvisachtigen bij de visserij en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 88/1998

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is voorzitter van de vakbond van Poolse vissers. Hij is van mening dat Verordening 
(EG) 812/2004 van de Raad tot vaststelling van maatregelen betreffende de bijvangsten van 
walvisachtigen bij de visserij en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 88/1998, en in het 
bijzonder de bepalingen die het gebruik van drijfnetten beperken, de economische situatie van 
Poolse vissers (met name zalmvissers) ondermijnen en hen belet hun traditionele levensstijl te 
handhaven. Hij benadrukt dat de Poolse vissers natuurlijk ook het milieu willen beschermen, 
maar hij vraagt het Europees Parlement of de ICES-deelgebieden 25-29 in de Baltische Zee 
kunnen worden vrijgesteld van de bepalingen van de Verordening.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 september 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 februari 2006

Informatie van de Commissie

Het verzoekschrift gaat in essentie over de maatregelen die zijn vervat in Verordening (EG) 
nr. 812/2004 betreffende de bijvangsten van walvisachtigen en in het bijzonder het geleidelijk 
stopzetten van het gebruik van drijfnetten in de Baltische Zee. Indieners vinden dat uit alle 
beschikbare gegevens niet blijkt dat dit vistuig een risico voor de bruinvis zou vormen. Ze 
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benadrukken tevens het feit dat deze maatregelen de economische situatie van de Poolse 
vissers, die drijfnetten gebruiken om zalm te vangen, ondermijnt omdat er geen andere 
geschikte visalternatieven zijn en omdat deze maatregelen hen beletten hun traditionele 
levensstijl te handhaven. Indieners steunen daarom een motie van de Poolse autoriteiten met 
het verzoek dit land een permanente vrijstelling van enkele maatregelen van Verordening 
(EG) nr. 812/2004 te verlenen.

Met betrekking tot deze punten wil de Commissie de volgende elementen in herinnering 
brengen:

1. Zoals indieners al aangeven, lijken hun verzoek en bezorgdheid op het verzoek dat de 
Poolse autoriteiten aan de Commissie hebben gedaan.

2. In een brief aan de Commissie van 30 april 2004 vroegen de Poolse autoriteiten onder 
verwijzing naar artikel 57 van de Akte van Toetreding om een permanente vrijstelling van de 
volgende verplichtingen uit voornoemde Verordening (EG) nr. 812/2004:

- de verplichting om het aantal boten dat bij de visserij in de Baltische Zee 
drijfnetten gebruikt, te beperken (artikel 9);

- de verplichting om een observatieschema in te voeren (artikel 4, lid 1 in 
overeenstemming met bijlage III);

- de verplichting om boten die in deelsector 24 van de Baltische Zee met 
drijfnetten en geankerde kieuwnetten vissen, akoestische afschrikkende 
middelen te laten gebruiken (artikel 2, lid 1, overeenkomstig bijlage I).

Dit verzoek werd beargumenteerd door het ontbreken van overtuigende informatie over de 
aanwezigheid van een grote bruinvispopulatie in de sector waar Poolse vissers traditioneel 
vissen en over de bijvangst van walvisachtigen door zalmdrijfnetten. Ook de sociale en 
economische gevolgen die uit de invoering van de maatregelen uit Verordening (EG) nr. 
812/2004 voortvloeien, werden als argument aangevoerd.

3. De Commissie heeft het Poolse verzoek grondig bestudeerd en heeft daarbij een aantal 
elementen in overweging genomen. Zij heeft zich hiervoor met name gebaseerd op 
wetenschappelijke rapporten die door de Internationale raad voor het onderzoek van de zee 
(ICES) en door het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij 
(STECF) zijn uitgewerkt.

De bijvangst van kleine walvisachtigen bij het vissen wordt als een grote bedreiging van de 
populatie van walvisachtigen beschouwd. Verordening (EG) nr. 812/2004 is met veel steun 
van het Parlement aangepast met de bedoeling dat de communautaire maatregelen voor het 
behoud van kleine walvisachtigen beter, consequenter en samenhangender werden. Dit is ook 
helemaal in overeenstemming met de verplichting uit het Gemeenschappelijk Visserijbeleid 
om de impact van visserij op ecosystemen in het water te minimaliseren. Alle maatregelen die 
hierop betrekking hebben, moeten door alle betrokken lidstaten op dezelfde manier en volgens 
hetzelfde progressieve tijdsschema worden toegepast.
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De bruinvis is de enige walvisachtige die in de Baltische Zee voorkomt. Toch vormt de 
bruinvis de meest bedreigde populatie van kleine walvisachtigen in Europa. Omdat de dieren 
zo zelden voorkomen, is het moeilijk in te schatten uit hoeveel exemplaren deze populatie 
precies bestaat, maar er wordt geschat dat er nog een paar honderd leven.

Omdat de bruinvis in de Baltische Zee nog maar zelden voorkomt, is ook de bijvangst ervan 
zeldzaam. Wanneer dit echter wel gebeurt, heeft dit grote gevolgen voor het overleven en 
behoud van deze populatie. Deze dieren blijken vooral in het zuidelijke deel van de Baltische 
Zee voor te komen, maar ze leven ook in het noordelijke deel van de Baltische Zee, waar ze in 
ieder geval tijdens hun migratie zwemmen.

Omdat de bruinvis zelden voorkomt in de Baltische Zee, wil de visserijsector maar niet 
toegeven dat hun activiteiten hier een rol spelen. Vissers verzetten zich dan ook tegen de 
invoering van de maatregelen, vooral vanwege de kosten die met de verandering van hun 
vismethoden gepaard gaan. Een gedeelte van deze kosten kan echter in zekere mate worden 
gecompenseerd door gebruik te maken van de mogelijkheden waarin het 
Financieringsinstrument voor visserijsteun voorziet.

4. Na het onderzoek van het verzoek van Polen kan niet worden geconcludeerd dat de positie 
van Polen fundamenteel anders is dan die van de andere lidstaten die met de maatregelen voor 
de Baltische Zee te maken hebben.

Daarom heeft de Commissie besloten dat er onvoldoende gronden zijn om de Raad voor te 
stellen Polen in het bijzonder te ontslaan van de verplichting om een aantal van de 
maatregelen betreffende de bijvangst van walvisachtigen bij het vissen door te voeren, zoals 
deze in Verordening (EG) nr. 812/2004 zijn vastgelegd. Zij besloot om 16 augustus 2004 om 
het Poolse verzoek ter zake te verwerpen.

5. Polen hield vast aan zijn standpunt en heeft in februari 2005 hetzelfde verzoek om 
vrijstelling nogmaals ingediend. Aangezien er geen sprake was van nieuwe informatie van 
betekenis, werden de Poolse autoriteiten op de eerdere beslissing van de Commissie over dit 
onderwerp gewezen.

6. Op 22 november 2005 bereikte de Raad van Ministers unaniem een politiek akkoord over 
een nieuw pakket technische maatregelen voor het behoud van vis in de Baltische Zee, 
rekening houdend met het standpunt van het Europees Parlement dat op 13 oktober 2005 was 
meegedeeld en met de instemming van de Commissie met een door het voorzitterschap 
voorgesteld compromis. Dankzij deze nieuwe verordening is het mogelijk geworden in 
beperkte mate af te wijken van het geleidelijk stopzetten van het gebruik van drijfnetten in de 
Baltische Zee. De datum waarop niet meer met drijfnetten mag worden gevist, bleef 
ongewijzigd, maar het aantal boten dat in 2007 nog met drijfnetten mag vissen, werd 
verhoogd van 20 naar 40 % van het aantal boten dat tussen 2001 en 2003 met drijfnetten viste. 
(2007 is het laatste jaar waarin het gebruik van drijfnetten nog is toegestaan.)

7. Indieners steunen de positie die de Poolse autoriteiten begin 2005 innamen. Gezien het feit 
dat Polen zich inmiddels akkoord heeft verklaard met de voornoemde nieuwe bepalingen voor 
het stopzetten van het gebruik van drijfnetten in de Baltische Zee, verwijst de Commissie 
indieners naar deze nieuwe bepalingen.
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4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 mei 2007.

De Commissie heeft het Poolse verzoek grondig bestudeerd en heeft tijdens de vergadering 
van de Commissie verzoekschriften van 2 mei 2006 reeds de relevante informatie 
meegedeeld. 

Op dit moment beschikt de Commissie niet over nieuwe informatie over dit onderwerp en 
daarom bevestigt ze haar standpunt dat alle lidstaten de bepalingen die vastgelegd zijn in 
Verordening (EG) 812/2004 van de Raad volledig moeten implementeren.

Zoals reeds vermeld in de vorige mededeling aan het Europees Parlement en zoals besproken 
tijdens de vergadering van de Commissie verzoekschriften van 2 mei 2006, steunen de 
indieners de positie ingenomen door de Poolse autoriteiten in het begin van 2005. Polen heeft 
zich in december 2005 akkoord verklaard met de nieuwe bepalingen voor het geleidelijk 
stopzetten van het gebruik van drijfnetten in de Baltische Zee vervat in Verordening (EG) 
2187/2005 van de Raad. Bijgevolg kunnen de indieners niet langer verwijzen naar het verzoek 
voor een permanente afwijking door hun regering.


