
Fişe tehnice UE - 2022 1
www.europarl.europa.eu/factsheets/ro

GESTIONAREA PESCUITULUI ÎN UE

Gestionarea resurselor pescărești în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului
(PCP) se bazează pe necesitatea de a asigura exploatarea sustenabilă a resurselor
biologice marine din perspectiva mediului, precum și viabilitatea pe termen lung a
sectorului. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Uniunea Europeană a adoptat acte
legislative privind accesul la apele Uniunii, alocarea și utilizarea resurselor, capturile
totale admisibile, limitările efortului de pescuit și măsuri tehnice.

TEMEI JURIDIC

Articolele 38 - 43 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

OBIECTIVE

Principalul obiectiv este de a garanta viabilitatea pe termen lung a sectorului, prin
exploatarea sustenabilă a resurselor.

REALIZĂRI

A. Norme privind accesul la ape și la resurse
Ca regulă generală, toate vasele de pescuit înregistrate ale UE au drepturi egale de
acces la apele și resursele din întreaga Uniune. O serie de excepții temporare de la
această regulă sunt în vigoare, dar vor expira la sfârșitul anului 2022. Acestea sunt:
1. restricții privind accesul în zona de 12 mile
Într-o zonă costieră de maximum 12 mile, statele membre pot limita accesul la
următoarele trei grupuri de nave și activități de pescuit:
— navele care pescuiesc în mod tradițional în aceste ape din porturile adiacente;

— navele identificate în cadrul relațiilor de vecinătate existente;

— navele legate de pescuit, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Regulamentul
de bază privind PCP.

2. Restricțiile privind accesul în zona de 100 de mile a regiunilor ultraperiferice
În apele de până la 100 de mile de la linia de bază a coastelor regiunilor ultraperiferice
ale UE, accesul poate fi limitat la următoarele grupuri de nave:
— navele înregistrate în porturile din teritoriile respective;

— navele care pescuiesc în mod tradițional în aceste ape;
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B. Obiectivul producției maxime durabile
Conservarea resurselor prin adaptarea capacității de pescuit la oportunitățile de pescuit
reprezintă una dintre prioritățile politicii comune în domeniul pescuitului. În vederea
unei exploatări durabile, stocurile de pește trebuie să fie gestionate în conformitate cu
principiul producției maxime durabile (PMD). În acest scop, deciziile politicii comune în
domeniul pescuitului se bazează pe cele mai bune recomandări științifice disponibile
și aplică principiul precauției, conform căruia lipsa unor informații științifice suficiente
nu ar trebui folosită ca motiv pentru amânarea sau neadoptarea de măsuri privind
conservarea speciilor. Exploatarea sustenabilă înseamnă, de asemenea, introducerea
progresivă a abordării bazate pe ecosistem în gestionarea pescuitului.
C. Posibilitățile de pescuit
Anual, UE alocă posibilități de pescuit pentru majoritatea speciilor sale comerciale,
exprimate în capturi totale admisibile (TAC). Pe baza evaluărilor științifice efectuate
de Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) și de Comitetul
științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP), Comisia prezintă Consiliului, până
la sfârșitul fiecărui an, propuneri privind TAC. În ultimii ani, în conformitate cu acordurile
din planurile multianuale de gestionare, limitele privind capturile au fost mai stabile,
oferind pescarilor posibilitatea de a-și planifica mai bine activitățile.
D. Principiul stabilității relative
Oportunitățile de pescuit sunt alocate între statele membre astfel încât să se asigure
stabilitatea relativă a activităților de pescuit ale fiecărui stat membru pentru fiecare stoc
în cauză. Acest principiu al stabilității relative, bazat în special pe nivelul capturilor
de pește efectuate de-a lungul timpului, presupune menținerea unui procentaj fix al
efortului de pescuit autorizat pentru principalele specii comerciale pentru fiecare stat
membru. Efortul de pescuit ar trebui să fie, în general, stabil pe termen lung, având în
vedere că este important să se asigure continuarea activităților de pescuit, în special
în regiunile care sunt de multă vreme extrem de dependente de pescuit.
E. O mai bună ajustare a capacităților de pescuit
În conformitate cu obiectivul PCP privind exploatarea durabilă, ajustarea între
posibilitățile și capacitățile de pescuit se îmbunătățește. Acest lucru este, în principal,
rezultatul îmbunătățirii situației stocurilor de pescuit importante, cu un număr din ce
în ce mai mare de stocuri la producția maximă durabilă (MSY), dar se datorează, de
asemenea, unei scăderi a capacității flotei de pescuit a UE. Prin urmare, performanța
economică a majorității flotelor de pescuit ale UE a crescut în ultimii ani. Valoarea
adăugată brută (VAB) a fost estimată la 3,7 miliarde EUR în 2014, crescând până la
4,5 miliarde EUR în 2017. Profitul estimat brut a crescut de la 1,6 miliarde EUR în 2014
până la 2 miliarde EUR în 2017.
F. Noul regulament privind măsurile tehnice
Măsurile tehnice sunt instrumente de sprijinire a punerii în aplicare a PCP. În
general, acestea sunt menite să prevină capturarea exemplarelor tinere, a speciilor
necomerciale, precum și a altor specii de animale marine. Având în vedere necesitatea
unei noi abordări care să crească eficacitatea măsurilor tehnice, la 20 iunie 2019,
Parlamentul European și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE) 2019/1241 privind
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conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice.
Acesta actualizează și consolidează definițiile existente ale uneltelor și operațiunilor
de pescuit și urmărește o interpretare și o transpunere mai clare și mai uniforme
a normelor tehnice. Acest regulament stabilește măsuri tehnice privind capturarea
și debarcarea resurselor biologice marine, exploatarea uneltelor de pescuit și
interacțiunea activităților de pescuit cu ecosistemele marine.
1. Măsuri tehnice comune
Regulamentul prevede măsuri tehnice comune aplicabile în toate apele Uniunii și, după
caz, pescuitului recreativ:
— interzicerea uneltelor sau metodelor de pescuit distructive care folosesc explozibili,

otrăvuri, substanțe stupefiante, curent electric, ciocane pneumatice sau alte
instrumente percutante, dispozitivele tractate și instrumentele pentru recoltarea
coralului roșu sau a altor tipuri de corali și a speciilor înrudite cu coralii, precum și
anumite lansatoare de harpoane;

— restricții generale privind utilizarea uneltelor de pescuit tractate, a plaselor fixe și
a setcilor în derivă;

— interzicerea generală a pescuitului speciilor sensibile;

— interdicția de a desfășura unelte de pescuit specifice în habitate sensibile, inclusiv
în ecosisteme marine vulnerabile;

— stabilirea unei dimensiuni minime de referință pentru conservare (MCRS), adică
dimensiunea minimă pentru speciile care pot fi păstrate la bord și/sau debarcate;

— măsuri de reducere a aruncării capturilor înapoi în mare, cum ar fi dezvoltarea de
proiecte-pilot pentru explorarea metodelor de reducere a capturilor nedorite.

2. Regionalizarea măsurilor tehnice
Regulamentul definește un cadru pentru adaptarea măsurilor tehnice la particularitățile
regionale ale pescuitului. Procesul de regionalizare ar trebui realizat printr-o abordare
ascendentă, prin care statele membre, cooperând îndeaproape cu industria în consiliile
consultative locale, pot prezenta recomandări comune pentru următoarele măsuri
tehnice:
— unelte selective în funcție de dimensiune și de specie;

— interzicerea sau restricționarea activităților de pescuit în anumite zone și/sau
perioade;

— stabilirea unei dimensiuni minime de referință pentru conservare (MCRS), adică
dimensiunea minimă pentru speciile care pot fi păstrate la bord și/sau debarcate:

— crearea de închideri în timp real pentru a asigura protecția speciilor sensibile sau
a concentrărilor de puiet de pește, a speciilor de pești sau crustacee aflate în
perioada de reproducere;

— utilizarea uneltelor de pescuit inovatoare;

— măsuri de conservare;
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— planuri temporare privind aruncarea capturilor înapoi în mare;

— definirea de proiecte-pilot care să dezvolte un sistem de documentare completă
a capturilor și a capturilor aruncate înapoi în mare, pe baza unor obiective și ținte
măsurabile.

G. Planurile multianuale de gestionare
Planurile multianuale de gestionare urmăresc să mențină volumul stocurilor în limite
biologice sigure, în diferitele bazine maritime ale Uniunii. Planurile stabilesc capturile
maxime și o serie de măsuri tehnice, luând în considerare în mod corespunzător
caracteristicile fiecărui stoc și ale fiecărei zone de pescuit unde se află acestea (speciile
vizate, echipamentul utilizat, starea stocurilor în cauză), precum și impactul economic
al măsurilor asupra activităților de pescuit respective.
H. Planurile multianuale de refacere a stocurilor
Pentru stocurile de pești aflate în pericol, se pun în aplicare planuri multianuale de
refacere a stocurilor. Acestea se bazează pe consultanță științifică și stabilesc o serie
de limitări ale efortului de pescuit, cum ar fi numărul de zile în care vasele se află pe
mare. Ele asigură menținerea impactului activităților de pescuit asupra ecosistemelor
marine la niveluri durabile.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul a jucat un rol decisiv în elaborarea legislației în domeniul gestionării
pescuitului de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Iată o selecție a celor
mai recente și mai importante realizări:
La 6 iulie 2016, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Regulamentul
(UE) 2016/1139 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de cod, hering
și șprot din Marea Baltică[1]. Această nouă abordare regională ia în considerare
puternicele interacțiuni biologice existente. Abordarea stabilește un plan de pescuit
care vizează mai multe specii, ținând seama de evoluția stocurilor de cod, hering și
șprot din bazinul respectiv și, de asemenea, de capturile accidentale pentru aceste
stocuri, și anume stocurile de cambulă de Baltica, cambulă, calcan și calcan-neted.
La 14 septembrie 2016, Parlamentul și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE)
2016/1627 privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul
Atlantic de Est și din Marea Mediterană[2]. Planul ia în considerare particularitățile
diferitelor tipuri de unelte și tehnici de pescuit și promovează utilizarea uneltelor
selective, cu un impact redus asupra mediului, contribuind astfel la un nivel de trai
echitabil pentru comunitățile locale.
La 23 noiembrie 2016, Parlamentul și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE)
2016/2094 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului de stabilire
a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează
aceste rezerve[3]. Revizuirea planului a avut drept scop asigurarea unei exploatări

[1]JO L 191, 15.7.2016, p. 1.
[2]JO L 252, 16.9.2016, p. 1.
[3]JO L 330, 3.12.2016, p. 1.
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care să refacă și să mențină stocurile de cod deasupra nivelurilor capabile să asigure
producția maximă durabilă.
La 4 iulie 2018, Parlamentul și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE) 2018/973
de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și
pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective[4], de precizare a
detaliilor punerii în aplicare a obligației de debarcare în Marea Nordului. Planul include
exploatarea unei liste de stocuri demersale din Marea Nordului și, în cazul în care
aceste stocuri se extind dincolo de aceasta, în apele sale adiacente.
La 13 noiembrie 2018, Parlamentul a adoptat o rezoluție legislativă referitoare la
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a
unui plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru
activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri[5].
La 19 martie 2019, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Regulamentul
(UE) 2019/472 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile pescuite în apele
occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează
stocurile respective[6].
La 20 iunie 2019, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Regulamentul
(UE) 2019/1022 privind instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit
care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane[7].
La 20 iunie 2019, Parlamentul și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE) 2019/1154
privind un plan multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea
Mediterană[8].
La 20 iunie 2019, Parlamentul și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE) 2019/1241
privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri
tehnice[9].

Marcus Ernst Gerhard Breuer
03/2022

[4]JO L 179, 16.7.2018, p. 1.
[5]JO C 363, 28.10.2020, p. 240.
[6]JO L 83, 25.3.2019, p. 1.
[7]JO L 172, 26.6.2019, p. 1.
[8]JO L 188, 12.7.2019, p. 1.
[9]JO L 198, 25.7.2019, p. 105.
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