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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

28.8.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1540/2012, którą złożyła Liz Gaffer (Wielka Brytania) w sprawie
zmian we wspólnej polityce rybołówstwa

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zaleca szereg ulepszeń w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa, 
w szczególności wydawanie licencji połowowych osobom popierającym zrównoważone 
praktyki rybackie, stopniowe eliminowanie odrzutów oraz zaprzestanie wykorzystywania 
pieniędzy podatników w celu wspierania niszczycielskich praktyk połowowych w Europie 
i za granicą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Komisja pochwala zaangażowanie składającej petycję na rzecz poprawy zarządzania 
rybołówstwem.

Komisja zwraca uwagę na polityczne porozumienie osiągnięte między unijnymi instytucjami 
(Parlamentem Europejskim, Radą Ministrów i Komisją Europejską) w sprawie wniosku 
dotyczącego nowej wspólnej polityki rybołówstwa.
W ramach tej nowej polityki mającej wejść w życie 1 stycznia 2014 r. na pierwszym miejscu 
stawia się dobry stan mórz i zasobów, czemu ma służyć zastosowanie zasady maksymalnego 
podtrzymywanego połowu, która będzie odtąd zapisana w prawodawstwie europejskim. 
Likwiduje się również odrzuty dzięki stopniowemu wprowadzaniu obowiązku wyładunku w 
odniesieniu do prawie wszystkich połowów przemysłowych w Unii. 
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Ponadto nakłania się państwa członkowskie, aby podczas rozdzielania uprawnień do połowów 
stosowały przejrzyste i obiektywne kryteria, w tym kryteria o charakterze środowiskowym, 
społecznym i ekonomicznym. Stosowane kryteria mogą dotyczyć między innymi wpływu 
rybołówstwa na środowisko naturalne. Wzywa się również państwa członkowskie, aby starały 
się przewidywać zachęty dla statków rybackich rozmieszczających selektywne narzędzia 
połowowe lub stosujące techniki połowu o ograniczonym wpływie na środowisko.

W pokrewnym wniosku dotyczącym Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Komisja 
proponuje likwidację wszelkiego finansowania ze środków publicznych przeznaczonego na 
wsparcie niszczycielskich praktyk połowowych. Wniosek ten jest obecnie przedmiotem 
negocjacji między współprawodawcami.

Wnioski

W wyniku reformy wspólnej polityki rybołówstwa stworzono wszelkie warunki niezbędne w 
celu ukierunkowania zarządzania rybołówstwem ku ulepszeniom, o których jest mowa w 
niniejszej petycji.


