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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia nr. 0416/2005, adresată de Grzegorz Halubek, de naţionalitate poloneză, în 
numele „Związek Rybaków Polskich” (Uniunea Pescarilor Polonezi), purtând 3 
semnături, privind situaţia pescarilor polonezi ca urmare a Regulamentului (CE) nr. 
812/2004 al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de 
cetacee în activităţile de pescuit şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 88/98

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, care este preşedintele Uniunii Pescarilor Polonezi, consideră că Regulamentul
(CE) nr. 812/2004 al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de 
cetacee în activităţile de pescuit şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 88/98, în special 
dispoziţiile acestuia care limitează utilizarea de setci, subminează situaţia economică a 
pescarilor polonezi, în special a pescarilor de somon, şi îi împiedică să îşi desfăşoare modul 
tradiţional de viaţă. În timp ce subliniază că pescarii polonezi doresc în mod evident să susţină 
protecţia mediului, acesta solicită Parlamentului European să obţină o exceptare de la 
dispoziţiile Regulamentului în subzonele ICES 25-29 din Marea Baltică.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 septembrie 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 3 februarie 2006.

Informaţii din partea Comisiei

Fondul petiţiei se referă la măsurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 812/2004 privind 
prinderea accidentală de cetacee, în special oprirea progresivă a utilizării năvoadelor 
plutitoare în Marea Baltică. Petiţionarii consideră că datele disponibile nu demonstrează că 
acest echipament ar reprezenta un risc pentru marsuini. Aceştia subliniază, de asemenea,
faptul că aceste măsuri subminează situaţia economică a pescarilor polonezi care folosesc
setci pentru a prinde somon, neexistând altă alternativă adecvată de pescuit şi că îi împiedică 
să îşi desfăşoare modul tradiţional de viaţă. În consecinţă, petiţionarii susţin o propunere a 
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autorităţilor poloneze privind o derogare permanentă de la anumite măsuri ale Regulamentului 
(CE) nr. 812/2004.

În legătură cu aceste aspecte, Comisia reaminteşte următoarele elemente:

1. După cum reamintesc petiţionarii, solicitarea şi îngrijorările acestora sunt similare celor 
prevăzute într-o solicitare depusă de autorităţile poloneze la Comisie.

2. Prin scrisoarea adresată Comisiei la 30 aprilie 2004, autorităţile poloneze au solicitat, 
făcând referire la articolul 57 din Actul de Aderare, o derogare permanentă în legătură cu 
Regulamentul (CE) nr. 812/2004 mai sus menţionat, şi anume cu privire la:

- obligaţia de a reduce numărul de vase care folosesc setci în exploatările 
piscicole din Marea Baltică (articolul 9);

- obligaţia de a introduce un plan de observator (articolul 4 alineatul (1) în 
conformitate cu Anexa III);

- obligaţia utilizării de dispozitive de intimidare acustică pentru navele care 
folosesc setci de fund sau orice setcă cu mai mulţi pereţi de plasă în 
exploatările piscicole în subdiviziunea 24 a Mării Baltice (articolul 2 alineatul 
(1), în conformitate cu Anexa I).

Justificarea prezentată pentru această solicitare s-a bazat în principal pe lipsa unor informaţii 
convingătoare privind existenţa oricăror populaţii importante de marsuini în zona maritimă 
utilizată în mod tradiţional de pescarii polonezi şi prinderea de cetacee determinată de setcile, 
precum şi privind implicaţiile sociale şi economice ale aplicării măsurilor prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 812/2004.

3. Cu ocazia examinării atente a solicitării depuse de Polonia, Comisia a ţinut seama de o 
serie de elemente, în special de cele furnizate de rapoartele ştiinţifice elaborate de Consiliul 
internaţional pentru explorarea mărilor (ICES) şi de Comitetul ştiinţific, tehnic şi economic
pentru pescuit (STECF).

Prinderea de cetacee mici în activităţile de pescuit este considerată o ameninţare majoră la 
adresa populaţiilor de cetacee. Regulamentul (CE) nr. 812/2004 a fost adoptat, cu susţinerea 
puternică a Parlamentului European, în vederea îmbunătăţirii, într-o manieră consecventă şi 
de cooperare la nivelul Comunităţii, a măsurilor destinate conservării cetaceelor mici. Acest 
fapt este, de asemenea, consecvent cu obligaţia prevăzută de politica comună pentru pescuit 
de limitare a impactului activităţilor de pescuit asupra ecosistemelor marine. Toate măsurile 
vizate vor trebui aplicate în mod similar de toate statele membre şi în conformitate cu acelaşi 
grafic de timp progresiv.

Marsuinii sunt singurele cetacee existente în Marea Baltică. Cu toate acestea, reprezintă cea 
mai ameninţată populaţie de cetacee mici din Europa. Raritatea animalelor face dificilă 
evaluarea exactă a populaţiei, dar estimările privind populaţia se ridică la câteva sute.

Populaţia extrem de redusă de marsuini din Marea Baltică face ca prinderile accidentale să 
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reprezinte un eveniment rar, dar unul de o reală semnificaţie pentru supravieţuirea şi 
conservarea populaţiei acestora. În timp ce aceste animale par a fi mai des distribuite în partea 
de sud a Mării Baltice, apar totuşi şi migrează prin partea de nord a Mării Baltice.

Raritatea marsuinilor în Marea Baltică face dificilă recunoaşterea de către sectorul pescuitului 
a unui posibil impact al pescuitului. Pescarii obiectează, de asemenea, faţă de măsurile care 
vor fi aplicate, în special în baza costurilor aferente schimbării metodei de pescuit. Unele din 
aceste costuri pot fi totuşi compensate într-o anumită măsură prin utilizarea posibilităţilor 
prevăzute de Instrumentul financiar pentru îndrumarea exploataţiilor piscicole.

4. În concluzie, examinarea solicitării Poloniei nu a furnizat dovezi că poziţia acesteia ar 
putea fi considerată semnificativ diferită de cea a altor state membre vizate de măsurile care 
se vor aplica în zona Mării Baltice.

În consecinţă, Comisia a concluzionat că există o justificare insuficientă pe care s-ar putea 
baza o propunere adresată Consiliului pentru o derogare specifică acordată Poloniei de la 
obligaţia aplicării anumitor dispoziţii referitoare la prinderea accidentală de cetacee în 
exploatările piscicole, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 812/2004 şi în 16 august 2004 a 
decis să respingă solicitarea Poloniei depusă în acest sens.

5. Polonia şi-a reiterat poziţia şi a depus aceeaşi solicitare de derogare de la legislaţia 
comunitară în februarie 2005. În absenţa oricăror noi informaţii semnificative, autorităţile 
poloneze au fost invitate să se refere la decizia anterioară a Comisiei privind acest subiect. 

6. La 22 noiembrie 2005, Consiliul de Miniştri a ajuns la un acord unanim privind un nou set 
de măsuri tehnice pentru conservarea resurselor piscicole din Marea Baltică, cu ocazia 
examinării avizului Parlamentului European, prezentat în 13 octombrie 2005 şi în baza 
convenirii de către Comisie a unui compromis prezentat de preşedinţie. Acest nou regulament 
va prevedea o derogare limitată de la oprirea utilizării de setci în zona Mării Baltice. Data 
finală de închidere a pescuitului cu setci nu a fost modificată, dar numărul de vase cărora li se 
permite pescuitul cu setci în anul 2007, ultimul an în care este permis pescuitul de setci, a fost 
majorat de la 20% la 40% din numărul de nave care pescuiesc cu setci în perioada 2001 -
2003.  

7. Petiţionarii susţin poziţia adoptată de autorităţile poloneze la începutul anului 2005. Ţinând 
seama de faptul că Polonia şi-a exprimat între timp acordul cu privire la noile dispoziţii de 
oprire a utilizării de setci în Marea Baltică, mai sus menţionate, Comisia va sfătui petiţionarii 
să consulte aceste noi dispoziţii.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 7 mai 2007.

Comisia a studiat cu atenţie solicitarea depusă de Polonia şi a furnizat deja informaţii 
relevante cu ocazia reuniunii Comisiei pentru petiţii din 2 mai 2006. 

În această etapă, Comisia nu deţine noi elemente de informare privind acest aspect şi, în 
consecinţă, îşi confirmă poziţia conform căreia toate statele membre ar trebui să aplice 
integral dispoziţiile stabilite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 812/2004.
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Astfel cum s-a menţionat deja în Comunicarea anterioară către Parlamentul European şi s-a
dezbătut în cadrul reuniunii Comisiei pentru petiţii din 2 mai 2006, petiţionarii susţin poziţia 
adoptată de autorităţile poloneze la începutul anului 2005. Polonia şi-a exprimat între timp 
acordul cu privire la noile dispoziţii de limitare a utilizării de setci în Marea Baltică, incluse în 
Regulamentul (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului în decembrie 2005. În consecinţă, petiţionarii 
nu mai pot face referire la solicitarea privind derogarea permanentă depusă de guvernul 
acestora.
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