Porozumienie o ochronie malych waleni Baltyku i Morza Pólnocnego,
sporzadzone w Nowym Jorku dnia 17 marca 1992 r.
(Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1108)
POROZUMIENIE
o ochronie malych waleni Baltyku i Morza Pólnocnego
Ukladajace sie Strony,
pomne ogólnych zasad ochrony i odpowiedzialnego wykorzystywania zasobów naturalnych, znajdujacych swój
wyraz w swiatowej strategii ochrony przyrody Miedzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych i
w Programie Ochrony Srodowiska Naturalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Swiatowego Funduszu
Ochrony Przyrody, a takze w raporcie Swiatowej Komisji Srodowiska Naturalnego i Rozwoju,
uznajac, ze male walenie sa i powinny zostac nadal istotnym skladnikiem ekosystemów morskich,
majac swiadomosc, ze populacja morswinów w Morzu Baltyckim drastycznie sie zmniejszyla,
w trosce o stan malych waleni w Baltyku i w Morzu Pólnocnym,
w przeswiadczeniu, ze ich przylów, a takze niszczenie i naruszanie ich siedlisk moga szkodliwie wplywac na te
populacje,
w przekonaniu, ze ich podatny na zagrozenia i dalece niejasny stan zachowania zasluguje na natychmiastowe
zainteresowanie w celu jego poprawy oraz zbierania informacji bedacych podstawa podejmowania decyzji
dotyczacych racjonalnego ich wykorzystywania i ochrony,
w wierze, ze stosowane do tego srodki zaradcze powinny byc uzgadniane pomiedzy zainteresowanymi panstwami,
w celu podwyzszenia ich skutecznosci i unikniecia powtarzania sie prac,
majac swiadomosc znaczenia utrzymywania takich dzialów aktywnosci gospodarki morskiej, jak rybolówstwo,
pamietajac, ze na podstawie Konwencji o ochronie wedrownych gatunków dzikich zwierzat (Bonn 1979) Strony
powinny zawierac porozumienie dotyczace dzikich zwierzat, które okresowo przekraczaja panstwowe granice
przynaleznosci terytorialnej,
pamietajac o tym, ze w ramach Konwencji o ochronie dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk
naturalnych (Berno 1979) wszystkie male walenie, które regularnie wystepuja w Baltyku i Morzu Pólnocnym, sa
wymienione w zalaczniku II jako gatunki pod scisla ochrona,
powolujac sie na Porozumienie o malych waleniach Morza Pólnocnego, podpisane przez ministrów obecnych na
Trzeciej Miedzynarodowej Konferencji Ochrony Morza Pólnocnego,
uzgodnily, co nastepuje:
1. Zakres i definicje
1. 1. Niniejsze porozumienie odnosi sie do wszystkich malych waleni, które przebywaja na obszarze objetym tym
porozumieniem.
1. 2. W rozumieniu niniejszego porozumienia:
(a) pojecie "male walenie" oznacza wszystkie gatunki, podgatunki albo populacje
zebowców - Odontoceti, z wyjatkiem kaszalota Physeter macrocephalus;
(b) "obszar porozumienia" oznacza srodowisko morskie Baltyku i Morza
Pólnocnego, ograniczone od strony pólnocno-wschodniej wybrzezami Zatoki

Botnickiej i Finskiej, od poludniowego zachodu 48°30' szerokosci pólnocnej i 5°
dlugosci zachodniej, od pólnocnego zachodu 5° dlugosci zachodniej i linia
pociagnieta przez nastepujace punkty: 60° szerokosci pólnocnej/5° dlugosci
zachodniej, 61° szerokosci pólnocnej/4° dlugosci zachodniej i 62° szerokosci
pólnocnej/3° dlugosci zachodniej, a od pólnocy przez 62° szerokosci pólnocnej z
wlaczeniem ciesnin Kattegat, Sund i Beltów, ale z wylaczeniem wód miedzy
Przyladkiem Wrath i St. Anthony Head;
(c) "Konwencja bonska" oznacza Konwencje o ochronie wedrownych gatunków
dzikich zwierzat (Bonn 1979);
(d) "organizacja regionalnej integracji gospodarczej" oznacza utworzona przez
suwerenne panstwa organizacje wlasciwa do negocjowania, zawierania i
stosowania miedzynarodowych porozumien w sprawach objetych niniejszym
porozumieniem;
(e) "Strona" oznacza Panstwo Strefy lub jakakolwiek organizacje regionalna
integracji gospodarczej, do których niniejsze porozumienie ma zastosowanie;
(f) "Panstwo Strefy" oznacza kazde panstwo, niezaleznie od tego, czy jest ono
Strona niniejszego porozumienia, które wykonuje prawa suwerenne nad
jakakolwiek czescia strefy wystepowania gatunków objetych niniejszym
porozumieniem, albo jakiekolwiek panstwo, pod którego bandera plywaja statki,
dokonujace dzialan majacych ujemny wplyw na male walenie, poza obszarem ich
jurysdykcji, ale na obszarze porozumienia;
(g) "Sekretariat" oznacza Sekretariat niniejszego porozumienia, jesli kontekst nie
wskazuje innego znaczenia.
2. Cel i podstawowe zasady
2.1. Strony zobowiazuja sie do scislej wspólpracy w celu stworzenia i utrzymywania korzystnego stanu
zachowania malych waleni.
2.2. W szczególnosci kazda Strona bedzie stosowac na obszarze swojej wlasciwosci i zgodnie ze swoimi
zobowiazaniami miedzynarodowymi okreslone w zalaczniku srodki ochrony, badania i kontroli.
2.3. Kazda Strona wyznaczy organ koordynujacy dzialania objete niniejszym porozumieniem.
2.4. Strony, najpózniej na swojej pierwszej sesji, utworza Sekretariat i Komisje Doradcza.
2.5. Kazda Strona sklada Sekretariatowi krótkie sprawozdanie do dnia 31 marca kazdego roku, poczynajac od
pierwszego pelnego roku nastepujacego po wejsciu niniejszego porozumienia w zycie w stosunku do tej Strony.
Sprawozdanie to przedstawia postepy i trudnosci przy realizacji porozumienia, jakie wystapily w ciagu ostatniego
roku kalendarzowego.
2.6. Niniejsze porozumienie nie narusza prawa Stron do podejmowania surowszych srodków ochrony malych
waleni.
3. Organ koordynujacy
3.1. Dzialania kazdej ze Stron sa koordynowane i nadzorowane przez jej organ koordynujacy, który sluzy jako
komórka kontaktowa dla Sekretariatu i Komisji Doradczej w ich pracy.
4. Sekretariat
4.1. Sekretariat wspomaga i koordynuje czynnosci, podejmowane zgodnie z artykulem 6.1 w oparciu o wskazania
sesji Stron, a takze w scislym porozumieniu z Komisja Doradcza doradza i pomaga Stronom oraz ich organom

koordynujacym.
4.2. W szczególnosci Sekretariat ulatwia wymiane informacji oraz wspomaga koordynacje nadzoru i badan
zarówno pomiedzy Stronami, jak tez pomiedzy Stronami a zajmujacymi sie podobna dzialalnoscia organizacjami
miedzynarodowymi; organizuje sesje i zawiadamia Strony, obserwatorów okreslonych w artykule 6.2.1 oraz
Komisje Doradcza; koordynuje i przekazuje propozycje zmian niniejszego porozumienia i zalacznika do niego;
przesyla organom koordynacyjnym do dnia 30 czerwca kazdego roku streszczenie sprawozdan Stron, skladanych
zgodnie z artykulem 2.5, jak tez krótki opis wlasnej dzialalnosci w ciagu minionego roku kalendarzowego wraz ze
sprawozdaniem finansowym.
4.3. Na kazdej sesji Stron Sekretariat przedklada sprawozdanie zbiorcze, które miedzy innymi opisuje osiagniete
postepy i napotkane trudnosci w czasie od ostatniej sesji Stron. Odpis tego sprawozdania przedklada sie
Sekretariatowi Konwencji bonskiej do wiadomosci jej Stron.
4.4. Sekretariat dziala przy instytucji publicznej jednej ze Stron albo przy organizacji miedzynarodowej; ta
instytucja albo organizacja zatrudnia personel Sekretariatu.
5. Komisja Doradcza
5.1. Sesja Stron tworzy Komisje Doradcza, która sluzy Sekretariatowi i Stronom ukladu porada i informacja w
zakresie ochrony i uzytkowania malych waleni oraz w innych sprawach zwiazanych ze stosowaniem niniejszego
porozumienia, przy czym nalezy uwzgledniac zarówno koniecznosc unikania dublowania pracy innych gremiów
miedzynarodowych, jak tez celowosc korzystania z ich doswiadczenia.
5.2. Kazda Strona ma prawo powolac jednego czlonka Komisji Doradczej.
5.3. Komisja Doradcza wybiera przewodniczacego i uchwala regulamin.
5.4. Kazdemu czlonkowi Komisji moga towarzyszyc doradcy, a Komisja moze zapraszac na swoje posiedzenia
innych rzeczoznawców. Komisja moze tworzyc grupy robocze.
6. Sesja Stron
6.1. Strony spotykaja sie na zaproszenie Sekretariatu Konwencji bonskiej, wystosowane w imieniu jednej ze Stron,
w ciagu jednego roku od wejscia w zycie niniejszego porozumienia, a nastepnie po zawiadomieniu przez
Sekretariat co najmniej raz na trzy lata, aby sprawdzic osiagniete postepy i napotkane przeszkody przy
wprowadzaniu i stosowaniu porozumienia, jakie nastapily w okresie od ostatniej sesji, oraz aby rozwazac i
podejmowac decyzje w sprawach:
(a) ostatniego sprawozdania Sekretariatu,
(b) Sekretariatu i Komisji Doradczej,
(c) stworzenia i nadzoru rozwiazan finansowych oraz przyjecia budzetu na
nastepne trzy lata,
(d) jakichkolwiek innych istotnych kwestii zwiazanych z niniejszym
porozumieniem, przekazanych Stronom najpózniej na 90 dni przed sesja przez
jedna ze Stron albo przez Sekretariat, w tym propozycji zmian porozumienia i
zalacznika do niego,
(e) czasu i miejsca nastepnej sesji.
6.2.1. Do wysylania na sesje swoich obserwatorów sa uprawnione nastepujace instytucje: depozytariusz
niniejszego porozumienia, sekretariaty: Konwencji bonskiej, Ukladu o handlu miedzynarodowym zagrozonymi
gatunkami zyjacych na wolnosci zwierzat i roslin, Konwencji o ochronie dziko zyjacych roslin i zwierzat
europejskich i ich naturalnych siedlisk, Porozumienia o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz z ladu, Wspólny
Sekretariat do Wspólpracy nad Ochrona Waddensee, Miedzynarodowa Komisja Wielorybnicza, Komisja ds.

Rybolówstwa w Pólnocno-Wschodnim Atlantyku, Miedzynarodowa Komisja ds. Rybolówstwa w Baltyku i
Beltach, Komisja ds. Ochrony Srodowiska Morskiego Baltyku, Miedzynarodowa Rada Badan Morza,
Miedzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych, jak tez wszystkie Panstwa Strefy nie bedace
Stronami porozumienia i regionalne organizacje integracji gospodarczej zajmujace sie wodami objetymi
porozumieniem.
6.2.2. Kazde inne cialo powolane do ochrony i nadzoru nad waleniami moze najpózniej na 90 dni przed sesja
zlozyc do Sekretariatu wniosek o zezwolenie na delegowanie obserwatorów. Sekretariat przekazuje takie wnioski
Stronom najpózniej na 60 dni przed sesja i obserwatorzy maja prawo byc obecni, jezeli najpózniej na 30 dni przed
sesja nie sprzeciwi sie temu co najmniej jedna trzecia Stron.
6.3. Decyzje na sesjach sa podejmowane zwykla wiekszoscia obecnych i glosujacych Stron, jednak decyzje w
kwestiach finansowych oraz w kwestii zmiany niniejszego porozumienia i zalacznika do niego wymagaja
wiekszosci trzech czwartych glosów obecnych i glosujacych Stron. Kazda Strona ma jeden glos. Jednak
Europejska Wspólnota Gospodarcza w swoim zakresie kompetencji wykonuje swoje prawo glosu liczba glosów
odpowiadajaca liczbie jej panstw czlonkowskich, które sa Stronami niniejszego porozumienia.
6.4. W ciagu 90 dni od zakonczenia sesji sekretariat sporzadza sprawozdanie z sesji i dorecza je wszystkim
Stronom i obserwatorom.
6.5. Niniejsze porozumienie i zalacznik do niego moga ulec zmianom na kazdej sesji Stron.
6.5.1. Poprawki moga byc proponowane przez kazda ze Stron.
6.5.2. Tekst kazdej proponowanej poprawki i jej uzasadnienie nalezy doreczyc do Sekretariatu najpózniej na 90
dni przed otwarciem sesji. Sekretariat przekazuje Stronom ich odpisy.
6.5.3. W stosunku do Stron, które je przyjely, poprawki wchodza w zycie po uplywie 90 dni od zlozenia
depozytariuszowi piatego dokumentu przyjecia poprawki. Pózniej beda one wchodzic w zycie dla danej Strony po
uplywie 30 dni od daty zlozenia depozytariuszowi przez te Strone dokumentu przyjecia poprawki.
7. Finansowanie
7.1. Strony zgadzaja sie wspólnie ponosic koszty budzetu, przy czym organizacje regionalnej integracji
gospodarczej wnosza 2,5% kosztów administracji, a inne Strony reszte, przy zastosowaniu klucza skladkowego
ONZ, jednak nie wiecej niz 25% na Strone.
7.2. Udzial kazdej Strony w kosztach Sekretariatu i ewentualne uzgodnione kwoty dodatkowe na pokrycie innych
wspólnych wydatków nalezy przekazac rzadowi albo organizacji miedzynarodowej bedacej siedziba Sekretariatu,
mozliwie jak najwczesniej po koncu marca i nie pózniej niz do konca czerwca kazdego roku.
7.3. Sekretariat prowadzi i rozlicza swoja ksiegowosc za kazdy rok kalendarzowy.
8. Zagadnienia prawne i formalnosci
8.1. Niniejsze porozumienie jest "porozumieniem" w rozumieniu artykulu IV ustepu 4 Konwencji bonskiej.
8.2. Niniejsze porozumienie nie narusza praw i obowiazków Stron z tytulu innych istniejacych traktatów,
konwencji albo porozumien.
8.3. Funkcje depozytariusza niniejszego porozumienia wykonuje Sekretarz Generalny Organizacji Narodów
Zjednoczonych.
8.3.1. Depozytariusz powiadamia wszystkich sygnatariuszy, wszystkie organizacje regionalnej integracji
gospodarczej i Sekretariat Konwencji bonskiej o kazdym podpisaniu, zdeponowaniu dokumentów ratyfikacji,
przyjecia, zatwierdzenia albo przystapienia oraz wejsciu w zycie niniejszego porozumienia, poprawek, zastrzezen i
wypowiedzen.

8.3.2. Depozytariusz przekazuje uwierzytelnione odpisy niniejszego porozumienia wszystkim sygnatariuszom,
wszystkim Panstwom Strefy, które nie podpisaly porozumienia, wszystkim organizacjom regionalnej integracji
gospodarczej oraz Sekretariatowi Konwencji bonskiej.
8.4. Niniejsze porozumienie bedzie otwarte do podpisu do dnia 31 marca 1992 r. w siedzibie Organizacji Narodów
Zjednoczonych i pozostanie w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych otwarte do podpisu przez wszystkie
Panstwa Strefy i wszystkie organizacje regionalnej integracji gospodarczej do dnia jego wejscia w zycie. Moga one
wyrazic swoja zgode na zwiazanie porozumieniem (a) przez podpisanie bez zastrzezenia ratyfikacji, przyjecia lub
zatwierdzenia albo (b) przez podpisanie z zastrzezeniem ratyfikaci, przyjecia lub zatwierdzenia i zlozenia
dokumentu ratyfikacji, przyjecia lub zatwierdzenia. Po dniu wejscia w zycie porozumienie jest otwarte do
przystapienia dla Panstw Strefy i organizacji regionalnej integracji gospodarczej.
8.5. Niniejsze porozumienie wchodzi w zycie po uplywie 90 dni od chwili, w której szesc Panstw Strefy wyrazilo
zgode na zwiazanie sie nim, zgodnie z artykulem 8.4. Nastepnie wchodzi ono w zycie w stosunku do danego
Panstwa lub organizacji regionalnej integracji gospodarczej po uplywie 30 dni od podpisania bez zastrzezenia
ratyfikacji, przyjecia lub zatwierdzenia albo od zlozenia depozytariuszowi dokumentu ratyfikacji, przyjecia,
zatwierdzenia albo przystapienia.
8.6. Ogólne zastrzezenia do niniejszego porozumienia i jego zalacznika sa niedopuszczalne. Jednak Panstwo Strefy
lub organizacja regionalnej integracji gospodarczej, stajac sie Strona, zgodnie z artykulem 8.4 i artykulem 8.5,
moze zglosic zastrzezenia szczególowe w odniesieniu do okreslonego gatunku, podgatunku albo populacji malych
waleni. O takich zastrzezeniach zawiadamia sie depozytariusza przy podpisie lub przy skladaniu dokumentu
ratyfikacji, przyjecia, zatwierdzenia albo przystapienia.
8.7. Niniejsze porozumienie moze byc wypowiedziane w dowolnej chwili przez kazda ze Stron. Takie
wypowiedzenie notyfikuje sie na pismie depozytariuszowi; wywoluje ono skutek po uplywie roku od jego
przyjecia.
Na dowód niniejszego na porozumieniu podpisy zlozyly osoby wyposazone w odpowiednie upowaznienia.
Sporzadzono w Nowym Jorku dnia 17 marca 1992 r., przy czym teksty porozumienia w jezykach angielskim,
niemieckim, francuskim i rosyjskim sa jednakowo autentyczne.
Zalacznik
PLAN OCHRONY I GOSPODAROWANIA
Nastepujace srodki ochrony, badawcze oraz administracyjne, beda stosowane we wspóldzialaniu z innymi
kompetentnymi miedzynarodowymi gremiami wobec populacji zwierzat okreslonych w art. 1 ust. 1 porozumienia:
1. Ochrona i uzytkowanie siedlisk
Prace ukierunkowane na (a) zapobieganie wypuszczaniu do morza substancji, które stanowia mozliwe zagrozenie
dla zdrowia zwierzat, (b) ograniczenie przylowu, poprzez modyfikacje narzedzi i metod rybolówstwa oraz
zabezpieczenie narzedzi polowowych przed niekontrolowanym dryfowaniem i pozostawaniem w morzu, co w
swietle dostepnych danych uwaza sie za szkodiwe, (c) skuteczne uregulowania, zmieniajace skutki dzialan
uszczuplajace zasoby pokarmowe zwierzat, (d) zapobieganie innym znaczacym zaklóceniom warunków zycia,
zwlaszcza natury akustycznej.
2. Inspekcje i badania
Przeprowadzanie badan powinno byc sprawnie koordynowane i rozdzielane pomiedzy stronami ukladu i
kompetentnymi organizacjami miedzynarodowymi, aby (a) oceniac stan oraz sezonowe zmiany populacji i
okreslonych stad, (b) okreslac akweny o szczególnym znaczeniu dla ich przetrwania, (c) ustalac istniejace i
potencjalne niebezpieczenstwa dla róznych gatunków.

Badania zgodne z (a) obejma udoskonalenie istniejacych i rozwijanie nowych metod identyfikacji stad, oceny
obfitosci, kierunków i dynamiki zmian struktur populacji oraz ich wedrówek. Odnosne badania (b) powinny byc
ukierunkowane na ustalenie akwenów o szczególnym znaczeniu dla rozrodu i zerowania. Badania (c) powinny
obejmowac rozpoznanie wymogów siedlisk, ekologii odzywiania i zaleznosci troficznych, rozprzestrzenienia
gatunku i biologii zmyslów ze szczególnym uwzglednieniem oddzialywania zanieczyszczen, zaklócen i wplywu
rybolówstwa, wlacznie z opracowywaniem metod zmniejszania takich interakcji. Przy badaniach nie powinno sie
zwierzat zabijac, a zwierzeta schwytane dla celów badawczych powinny byc w dobrym stanie zdrowia
wypuszczane z powrotem na wolnosc.
3. Wykorzystanie zwierzat z przylowu i wyrzuconych na brzeg
Kazda Strona stworzy skuteczny system zbioru meldunków oraz zwierzat pozyskanych z przylowów lub
znajdowanych na brzegu morza, a w ramach wyzej wymienionych badan przeprowadzi pelne autopsje dla
pobrania tkanek do dalszych studiów, okreslajac mozliwe przyczyny smierci, oraz ustali sklad pokarmu. Miejscem
gromadzenia i udostepniania informacji bedzie miedzynarodowa baza danych.
4. Ustawodawstwo
Nie naruszajac ust. 2 niniejszego zalacznika Strony beda dazyc do wprowadzenia: (a) w prawie wewnetrznym,
jezeli takie przepisy jeszcze nie obowiazuja, zakazu wylowu i usmiercania malych waleni, a takze (b) obowiazku
natychmiastowego wypuszczenia zywych i zdrowych zwierzat, w przypadku ich zlowienia. Srodki wprowadzenia
tych przepisów zostana wypracowane na szczeblu krajowym.
5. Informowanie i edukacja
Opinie publiczna nalezy informowac w celu zapewnienia powszechnego poparcia dla celów porozumienia,
zwlaszcza ulatwienia dostarczania informacji o zaobserwowaniu wystepowania zwierzat oraz faktach wyrzucenia
ich na brzeg; ponadto rybacy powinni otrzymywac informacje ulatwiajace im i pomagajace w meldowaniu o
przylowach, a takze dostarczaniu martwych zwierzat do prac badawczych w zakresie wymaganym w ramach
porozumienia.
Po zaznajomieniu sie z powyzszym porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej polskiej oswiadczam, ze
- porozumienie zostalo uznane za sluszne w calosci, jak i kazde z postanowien w
nim zawartych;
- Rzeczpospolita Polska postanawia przystapic do powyzszego porozumienia;
- porozumienie bedzie niezmiennie zachowywane.
Na dowód czego wydany zostal akt niniejszy, opatrzony pieczecia Rzeczypospolitej polskiej.
Dano w Warszawie dnia 13 grudnia 1995 r.
Prezydent Rzeczypospolitej polskiej: L. Walesa
L.S.
Minister Spraw Zagranicznych: W. Bartoszewski

