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Ref.: Petiția nr. 1540/2012, adresată de Liz Gaffer, de cetățenie britanică, privind 
modificările aduse politicii comune în domeniul pescuitului

1. Rezumatul petiției

Petiționara recomandă un mai multe îmbunătățiri ale politicii comune în domeniul pescuitului, 
în special emiterea de licențe de pescuit pentru persoanele care susțin practicile pescuitului 
durabil, eliminarea progresivă a capturilor aruncate înapoi în mare și stoparea utilizării banilor 
proveniți de la contribuabili pentru sprijinirea practicilor de pescuit distructive în Europa și în 
afara acesteia.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Comisia salută eforturile petiționarilor care vin în sprijinul unei gestionări îmbunătățite a 
domeniul pescuitului.

Comisia subliniază acordul politic semnat de instituțiile Uniunii (Parlamentul European, 
Consiliul de Miniștri și Comisia Europeană) referitor la propunerea pentru o nouă politică 
comună în domeniul pescuitului.
Această politică nouă, care se preconizează că va intra în vigoare la 1 ianuarie 2014, acordă 
prioritate mărilor și stocurilor sănătoase, prin aplicarea principiului producției maxime durabile 
care va fi de acum înscris în legislația europeană. De asemenea, politica pune capăt practicii de 
aruncare a capturilor înapoi în mare, prin introducerea progresivă a unei obligații de debarcare 
pentru aproape tot pescuitul comercial din Uniune.
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În plus, impune statelor membre obligația de a folosi criterii transparente și obiective, inclusiv 
în criterii de natură ecologică, socială și economică, la alocarea posibilităților de pescuit. 
Printre criteriile utilizate se poate număra și impactul pe care îl are pescuitul asupra mediului.
De asemenea, impune statelor membre obligația de a depune eforturile necesare pentru a pune 
la dispoziție stimulente pentru vasele de pescuit care folosesc echipament de pescuit selectiv 
sau tehnici de pescuit cu un impact redus asupra mediului.

Într-o propunere pentru un nou Fond european pentru pescuit și afaceri maritime, Comisia a 
propus într-adevăr eliminarea oricărei finanțări publice acordate în sprijinul practicilor de pescuit 
distructive. Colegiuitorii negociază în prezent această propunere.

Concluzii
În cadrul noii politici reformate în domeniul pescuitului, toate condițiile sunt stabilite pentru a 
direcționa gestionarea pescuitului către îmbunătățirile solicitate în petiție.


