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Ref.: Petiția nr. 1131/2008, adresată de Michael O'Sullivan, de naționalitate 
irlandeză, privind impactul pe care îl are politica comună în domeniul 
pescuitului asupra pescarilor irlandezi

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă cotele de pește alocate Irlandei în cadrul politicii comune în domeniul 
pescuitului, considerând că acestea sunt nedrepte și ar pune în pericol industria irlandeză de 
pescuit. Petiționarul consideră că pescarii irlandezi ar fi discriminați în comparație cu 
omologii lor europeni. Potrivit petiționarului, actuala politică europeană în domeniul 
pescuitului nu oferă soluții corecte pentru pescuitul iresponsabil și pune în discuție însăși 
supraviețuirea comunității irlandeze de pescuit. El pledează pentru recâștigarea controlului 
intern asupra politicii în domeniul pescuitului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiția

Petiționarul contestă cotele de pește alocate Irlandei în cadrul politicii comune în domeniul 
pescuitului (PCP), considerând că acestea sunt nedrepte și pun în pericol industria irlandeză 
de pescuit. Petiționarul consideră că pescarii irlandezi sunt discriminați în comparație cu 
omologii lor europeni. Potrivit petiționarului, actuala politică europeană în domeniul 
pescuitului nu oferă soluții corecte pentru pescuitul iresponsabil și pune în discuție însăși 
supraviețuirea comunității irlandeze de pescuit. El pledează pentru recâștigarea controlului 
intern asupra politicii în domeniul pescuitului. Petiționarul este susținut de Kathy Sinnott, 
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deputat în Parlamentul European.
Observațiile Comisiei cu privire la petiție

Comisia recunoaște că regimul de control al politicii comune în domeniul pescuitului, în 
special punerea sa în aplicare de către statele membre, prezintă deficiențe semnificative, care 
nu i-au permis să fie eficient în realizarea obiectivelor fundamentale ale PCP, în special 
pescuitul european durabil. Un eșec în materie de control are un impact negativ asupra punerii 
în aplicare a tuturor elementelor PCP, subminând succesul inițiativelor de conservare și 
gestionare a parcurilor. Din acest motiv, Comisia a propus o reorganizare radicală a cadrului 
de control, prin înlocuirea unui sistem care a fost ineficient, costisitor și complicat cu unul 
care poate produce rezultate dorite. Noul sistem vizează o punere în aplicare mai eficientă și 
mai uniformă a politicii de control la nivel național care să garanteze un mediu concurențial 
echitabil, ținând cont în același timp de diversitatea și caracteristicile specifice ale diferitelor 
parcuri. Conform PCP, statele membre au obligația să garanteze controlul eficient și aplicarea 
legislației PCP. Reforma propusă a sistemului de control accentuează această responsabilitate 
și include monitorizarea activităților în întreg lanțul de comercializare, de la capturare la 
comerțul cu amănuntul. Comisia își păstrează rolul de control asupra controlorilor, prin 
monitorizarea modului în care statele membre pun în practică obligațiile acestora de a garanta 
aplicarea normelor PCP.

Conform petiției, Irlanda beneficiază de o cotă nedrept de scăzută a oportunităților piscicole 
globale disponibile în propriile sale ape. Cota fiecărui stat membru pentru un anumit stoc este 
determinată de o grilă de alocare fixă care, în jargonul PCP, este cunoscută sub numele de 
stabilitate relativă. Această grilă reprezintă baza pentru alocarea tuturor totalurilor admise de 
captură (TAC) pentru stocurile care intră sub incidența PCP. Ea se bazează pe structurile de 
pescuit istorice și pe negocierile dintre statele membre. În cazul specific al Irlandei, cotele 
convenite în 1983 în cadrul stabilității relative inițiale erau deja mai ridicate decât cele 
corespunzătoare structurilor de pescuit istorice irlandeze. Pe lângă aceasta, Irlanda beneficiază 
de așa-numitele „preferințe de la Haga”, prin care, în cazul unei reduceri a anumitor 
oportunități piscicole, cota Irlandei nu se reduce în consecință. Așa cum s-a întâmplat și în 
cazul Irlandei, negocierile pentru aderarea la UE sunt cruciale în determinarea cotei, în viitor, 
a statului aderent. Baza pentru actuala situație a alocărilor privind stocurile care se află în 
apele Irlandei trebuie, prin urmare, considerată drept parte a unui pachet acceptat de Irlanda și 
statele membre și include deja un tratament mai favorabil a intereselor Irlandei. În aceste 
condiții, în ceea ce privește Comisia, valabilitatea principiului stabilității relative nu este 
incontestabilă sau inaccesibilă. O analiză serioasă a măsurilor care pot fi luate pentru a 
garanta o mai bună funcționare în viitor a PCP include revizuirea acestui principiu, precum și 
a multor alte aspecte ale politicii. Procesul de revizuire și de reformă a PCP va începe în 2012, 
iar Comisia analizează deja aceste aspecte multiple și se angajează într-un amplu proces de 
consultare1 în vederea reformei. Preocupările exprimate de petiționar sunt în centrul acestui
proces de reflecție. Mai mult, reforma PCP nu vizează doar controlul și aplicarea, ci și alte 
elemente ale politicii. Pentru o mai bună funcționare a întregului sistem în viitor, în cadrul 
negocierilor cu statele membre se au în vedere în prezent și se studiază diferite alternative.

În ceea ce privește problema recâștigării controlului asupra apelor naționale, este important de 

                                               
1 http://ec.europa.eu/fisheries/publications/factsheets/legal_texts/reflection_cfp_08_en.pdf
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notat că, în orice situație, majoritatea resurselor de pește sunt reglementate de jurisdicțiile 
naționale. Prin urmare, în cazul în care Irlanda și-ar recâștiga dreptul de administrare a apelor 
sale, Irlanda ar trebui să inițieze proceduri de cooperare cu statele vecine, pentru a garanta că 
celelalte țări nu vor supraexploata aceleași stocuri aflate în afara apelor irlandeze, subminând 
astfel pescuitul irlandez. De asemenea, Irlanda va trebui să se angajeze în negocieri bilaterale 
cu alte țări, referitoare la accesul pescadoarelor irlandeze în apele altor țări. PCP garantează că 
toate părțile implicate își vor asuma răspunderea în ceea ce privește resursele comune ale 
acestora și afirmă caracterul inutil al unor proceduri bilaterale complicate.

Concluzie

Comisia este de acord cu petiționarul că o politică trebuie să fie corectă pentru ca părțile 
implicate să își asume dreptul de proprietate și răspunderea. În schimb, corectitudinea situației 
față de care petiționarul își exprimă preocuparea nu poate fi înțeleasă printr-o simplă 
observare a situației privind apele irlandeze. Drepturile relative ale pescarilor UE în ceea ce 
privește accesul acestora la oportunitățile de pescuit în apele celorlalte țări reprezintă 
rezultatul unor acorduri de compromis în rândul statelor membre și numai o analiză generală a 
acestora ar putea să ofere adevărata imagine a echilibrului de interese puse în joc. Pe de altă 
parte, politica comună în domeniul pescuitului este departe de a fi perfectă, fiind necesară o 
abordare urgentă a domeniilor în care aceasta prezintă deficiențe, în special în ceea ce privește 
controlul și punerea în aplicare, precum și o reflecție profundă asupra reformelor necesare 
pentru o îndeplinire efectivă a obiectivelor sale de garantare a unui pescuit durabil și a 
mijloacelor de subzistență ale pescarilor, pe o bază de resurse de stocuri de pește sănătoase 
într-un mediu marin sănătos.


