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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0416/2005, złożona przez Grzegorza Halubka (Polska), w imieniu „Związku 
Rybaków Polskich”, z 3 podpisami, w sprawie sytuacji polskich rybaków będącej 
wynikiem rozporządzenia Rady (WE) nr 812/2004 ustanawiającego środki dotyczące 
przypadkowych odłowów waleni na łowiskach i zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 88/98

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, będący przewodniczącym Związku Rybaków Polskich, zwraca 
uwagę, że rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 ustanawiające środki dotyczące 
przypadkowych odłowów waleni na łowiskach i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
88/98, a w szczególności jego przepisy o ograniczeniu stosowania sieci dryfujących, 
wpływają na pogorszenie sytuacji ekonomicznej polskich rybaków - w szczególności 
poławiaczy łososi - i uniemożliwiają im wykonywanie ich tradycyjnego zajęcia.
Podkreślając, że polscy rybacy pragną oczywiście przyczyniać się do ochrony 
środowiska naturalnego, składający petycję zwraca się jednocześnie do Parlamentu 
Europejskiego o wyłączenie podobszarów 25-29 ICES na Bałtyku z postanowień 
rozporządzenia.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 20 września 2005 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 3 lutego 2006 r.

Informacje od Komisji

Przedmiotem petycji są środki ustanowione zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 812/2004 
dotyczące przypadkowych połowów waleni, a w szczególności stopniowego wycofywania z 
użycia na Morzu Bałtyckim sieci dryfujących. Według składających petycję dostępne dane 
nie wskazują na to, że ten rodzaj sieci może stwarzać zagrożenie dla populacji morświna 
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portowego. Zwracają także uwagę na fakt, że wymienione środki wpływają na pogorszenie 
sytuacji ekonomicznej polskich rybaków używających sieci dryfujących do połowu łososia, 
gdyż po ich wdrożeniu rybacy nie będą mieli możliwości prowadzenia odpowiedniej 
alternatywnej działalności połowowej oraz wykonywania ich tradycyjnego zajęcia.
Składający petycję popierają zatem wniosek władz polskich o trwałą derogację od niektórych 
środków przewidzianych rozporządzeniem (WE) nr 812/2004.

W związku z wymienionymi zagadnieniami Komisja pragnie przypomnieć następujące 
kwestie:

1. Jak zapewne wiadomo składającym petycję, przedstawiony przez nich wniosek i obawy są 
podobne do tych zawartych we wniosku przedłożonym Komisji przez władze polskie.

2. W piśmie skierowanym do Komisji dnia 30 kwietnia 2004 r. władze Polski wnioskują, 
odwołując się do art. 57 traktatu akcesyjnego, o trwałą derogację w odniesieniu do 
wspomnianego wyżej rozporządzenia (WE) nr 812/2004 w następujących kwestiach:

- obowiązku zmniejszenia liczby statków używających sieci dryfujących na 
łowiskach Morza Bałtyckiego (art. 9);

- obowiązku wdrożenia programów wprowadzających obserwatorów (art. 4 
ust. 1, zgodnie z załącznikiem III);

- obowiązku stosowania akustycznych urządzeń odstraszających na statkach 
używających sieci dryfujących i sieci skrzelowych dennych na łowiskach 
podobszaru 24 na Morzu Bałtyckim (art. 2 ust. 1, zgodnie z załącznikiem I).

Uzasadnienie przedstawione dla tego wniosku opiera się głównie na braku przekonujących 
informacji dotyczących występowania jakiejkolwiek znaczącej populacji morświna 
portowego na obszarze morskim tradycyjnie wykorzystywanym przez polskich rybaków oraz 
informacji dotyczących przyłowów waleni za pomocą sieci na łososia, a także społecznych i 
ekonomicznych konsekwencji wdrożenia środków przewidzianych rozporządzeniem (WE) 
nr 812/2004.

3. Po dokładnym przeanalizowaniu wniosku przedstawionego przez Polskę Komisja wzięła 
pod uwagę wiele kwestii, w szczególności informacje zamieszczone w raportach naukowych 
opracowanych przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) oraz Komitet Naukowy, 
Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF).

Przyłów małych waleni podczas działalności połowowej jest uważany za znaczne zagrożenie 
dla populacji waleni. Rozporządzenie (WE) nr 812/2004 przyjęto przy silnym poparciu ze 
strony Parlamentu Europejskiego w celu wzmocnienia, w sposób spójny i wymagający 
współpracy na poziomie Wspólnoty, działań mających za zadanie ochronę małych waleni.
Jest ono również w pełni spójne ze zobowiązaniem minimalizowania wpływu działalności 
połowowej na ekosystemy morskie, zawartym w ramach wspólnej polityki rybołówstwa.
Wszystkie właściwe państwa członkowskie będą musiały stosować odnośne środki na 
podobną skalę i zgodnie z takimi samymi progresywnymi ramami czasowymi.
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Morświn portowy jest jedynym waleniem występującym w Bałtyku. Jest on przy tym 
w największym stopniu zagrożoną wyginięciem populacją małych waleni w Europie. Ze 
względu na rzadkość występowania tych zwierząt, dokładne określenie liczebności populacji 
jest trudne, lecz szacuje się, że pozostało około kilkaset osobników.

Ponieważ liczebność populacji morświna portowego w Morzu Bałtyckim jest niska, rzadko 
też zdarzają się przypadkowe połowy tych zwierząt, jednak mają one realne znaczenie dla 
przetrwania i ochrony tej populacji. Populacja ta rozmieszczona jest głównie w południowej 
części Bałtyku, lecz występuje i migruje również do północnej części morza.

Z uwagi na rzadkość występowania morświna w Morzu Bałtyckim, przemysł rybacki ma 
trudności z uznaniem możliwości negatywnego oddziaływania rybołówstwa. Rybacy 
sprzeciwiają się również planowanym środkom, szczególnie powołując się na koszty zmiany 
metod połowowych. Część tych kosztów można jednak do pewnego stopnia zrekompensować 
dzięki możliwościom pochodzącym z Finansowego Instrumentu Orientacji Rybołówstwa 
(FIFG).

4. Podsumowując, po przeanalizowaniu wniosku przedstawionego przez Polskę, należy 
stwierdzić, że nie wykazano w nim dowodów na to, że stanowisko tego państwa istotnie różni 
się od stanowisk innych państw członkowskich, których dotyczą środki przewidziane dla 
obszaru Bałtyku.

Komisja stwierdziła zatem, że nie przedstawiono wystarczającego uzasadnienia, które 
mogłoby stanowić podstawę wniosku do Rady o specjalną derogację dla Polski z obowiązku 
wdrożenia niektórych przepisów dotyczących przypadkowych połowów waleni na łowiskach, 
ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 812/2004 i dnia 16 sierpnia 2004 r. podjęła decyzję 
o odrzuceniu wniosku Polski w tej sprawie.

5. Polska ponownie sformułowała swoje stanowisko oraz przedstawiła ten sam wniosek o 
derogację od prawa wspólnotowego w lutym 2005 r. Z powodu braku nowych istotnych 
informacji, odesłano władze polskie do wcześniejszej decyzji Komisji w tej sprawie.

6. Dnia 22 listopada 2005 r. Rada Ministrów jednogłośnie osiągnęła porozumienie polityczne 
w sprawie nowego zbioru środków technicznych na rzecz ochrony zasobów rybołówstwa na 
Morzu Bałtyckim, biorąc pod uwagę opinię Parlamentu Europejskiego z dnia 
13 października 2005 r. oraz przy zgodzie Komisji na kompromis przedstawiony przez 
prezydencję. Nowe rozporządzenie przewiduje ograniczoną derogację od wycofywania sieci 
dryfujących z obszaru Bałtyku. Nie zmieniono ostatecznego terminu wprowadzenia 
całkowitego zakazu połowów z użyciem sieci dryfujących, ale zwiększono liczbę statków, 
które będą mogły używać sieci dryfujących w 2007 r. – ostatnim roku, w którym sieci 
dryfujące będą jeszcze dozwolone – z 20% do 40% liczby statków łowiących na sieci 
dryfujące w latach 2001-2003.

7. Składający petycję popierają stanowisko władz polskich z początku 2005 r. Z uwagi na to, 
że Polska w konsekwencji wyraziła zgodę na nowe, wymienione powyżej przepisy dotyczące 
stopniowego wycofywania sieci dryfujących z Morza Bałtyckiego, Komisja zaleca 
składającym petycje zapoznanie się z tymi nowymi przepisami.
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4. Dalsza odpowiedź Komisji, otrzymana 7 maja 2007 r.

Komisja dokonała wnikliwej analizy wniosku przedstawionego przez Polskę i przekazała 
odnośne informacje Komisji Petycji w trakcie posiedzenia w dniu 2 maja 2006 r. 

Na obecnym etapie Komisja nie posiada żadnych nowych informacji w tej sprawie, dlatego 
też utrzymuje stanowisko, że wszystkie państwa członkowskie winny w pełni wdrożyć 
przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 812/2004.

Jak wspomniano już w poprzednim komunikacie skierowanym do Parlamentu Europejskiego 
i przedyskutowanym w Komisji Petycji w dniu 2 maja 2006 r., składający petycję popierają 
stanowisko władz polskich wyrażone na początku 2005 r. Polska wyraziła zgodę na nowe 
przepisy dotyczące wycofywania sieci dryfujących z obszaru Bałtyku zawarte w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 2187/2005 w grudniu 2005 r. Dlatego też składający petycję 
nie mają już dłużej podstaw, aby odwoływać się do wniosku o trwałą derogację złożonego 
przez ich rząd.


