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politica comună în domeniul pescuitului și privind pescuitul cu setci în derivă

1. Rezumatul petiției

 Petiționarul nu este de acord cu interdicția pescuitului de somon cu setci în derivă în apele 
irlandeze. El susține că în ciuda surplusului de somon din sud-vestul Irlandei, cota pentru 
somon a fost redusă cu o treime. După părerea lui, acest demers nu s-a bazat pe cercetări 
științifice, ci pe speranța că știința va susține această scădere a cotei în viitor. Petiționarul mai 
susține că nu pescuitul cu setci în derivă, ci crescătoriile de somon reprezintă un pericol 
pentru stocurile de somon. El atrage în acest sens atenția asupra faptului că aceste crescătorii 
mari de somon reprezintă o amenințare pentru somonul sălbatic datorită unui parazit periculos 
pentru puietul de somon sălbatic. Petiționarul consideră că sectorul irlandez al pescuitului 
trebuie să primească din nou autoritate asupra apelor irlandeze, astfel încât acesta să poată 
supraviețui și să poată funcționa în mod durabil și să se poată perpetua tradițiile și cultura 
irlandeză. Petiționarul consideră că politica comună în domeniul pescuitului este inadecvată și 
că aceasta îi discriminează pe pescarii irlandezi față de colegii lor europeni și crede că sunt 
necesare modificări fundamentale de politică pentru a se preveni dispariția pescarilor 
irlandezi.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 15 mai 2009

Comentariile Comisiei privind petiția
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Comisia recunoaște că pescuitul cu setci în derivă nu a fost singura amenințare pentru 
populațiile de somon. Degradarea mediului care afectează în special calitatea și hidrografia 
cursurilor de apă dulce, precum și interacțiunile cu activitățile economice ca acvacultura (în 
special din cauza riscurilor legate de evadarea somonului de crescătorie sau a potențialei 
transmisii reciproce de boli și paraziți precum păduchele de mare) pot de asemenea să joace 
un rol important în supraviețuirea stocurilor de somon. În prezent, se realizează progrese 
semnificative în abordarea acestor amenințări, mai ales în domeniul interacțiunilor cu 
acvacultura, dar amenințarea provocată de pescuitul mixt continuă să îngrijoreze în mod 
deosebit din cauza, în principal, a caracterului imprevizibil al efectelor acestuia. 

Problema pescuitului de somon în mare cu setci în derivă a făcut, de asemenea, obiectul unei 
dezbateri extinse în ultimii ani. În mai 2006, Comisia a emis un raport tehnic cu privire la 
acest subiect1, în care se descrie pescuitul existent, problemele care îl afectează, regimurile 
diferite de gestionare instituite de statele membre și eventualele abordări în vederea 
îmbunătățirii situației. Pe scurt, problema este caracterul mixt al pescuitului, și anume somon 
de origini diferite capturat fără deosebire, punându-se astfel în pericol acele stocuri de somon 
care au fost în afara limitelor biologice sigure, inclusiv în râuri care nu se află pe teritoriul 
irlandez. Mai multe stocuri de somon aflate în stare precară au fost supuse unor măsuri de 
redresare în conformitate cu Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică. Eficacitatea acestor măsuri a riscat să fie anulată de 
capturarea somonului în mare, înainte să ajungă în râuri pentru a depune icrele. Raportul a 
stabilit ca opțiune preferată atribuirea responsabilității autorităților statelor membre, întrucât 
mare parte a pescuitului are loc în apele teritoriale, iar navele din diferite state membre nu își 
împart zonele de pescuit.
Autoritățile irlandeze au luat decizia de a interzice acest pescuit mixt în urma unui lung proces 
de consultare și examinare a tuturor opțiunilor posibile și de a include un mecanism de 
compensare pentru cei care abandonează pescuitul.

Setcile în derivă au funcționat în Irlanda doar în lunile iunie și iulie, patru zile pe săptămână, 
dar acest sezon de pescuit relativ scurt a reprezentat o contribuție importantă în economia 
unor sectoare pentru micile comunități de pescuit din Irlanda. Trebuie subliniat că mai mulți 
pescari cu setci în derivă erau doar pescari ocazionali, iar pentru ei pierderea acestei activități 
nu a fost la fel de dramatică precum a fost pentru cei care erau efectiv dependenți din punct de 
vedere economic de acest tip de pescuit. Se pare că aceștia din urmă au căutat alte tipuri de 
pescuit, dar au descoperit o situație sumbră în care fie stocurile erau decimate și supuse unor 
cote reduse de pescuit, fie prețurile erau scăzute. Din această cauză, noile operațiuni de 
pescuit au devenit neviabile, mai ales în urma crizei combustibililor din 2008 și a dificultăților 
financiare subsecvente.

În opinia Comisiei, criza sectorului pescuitului din Irlanda, ca în multe alte state membre, este 
de natură structurală, deseori agravată de crize temporare și recurente precum cele legate de 
prețurile combustibililor și peștelui. Ca problemă structurală, necesită soluții structurale, care 
vizează redistribuirea resurselor disponibile de pește în cadrul unui sector mai redus al 
pescuitului. Este de competența autorităților irlandeze să aleagă modul în care această 
redistribuire va avantaja sau va dezavantaja o parte sau alta în interiorul sectorului.

                                               
1 Raport privind pescuitul mixt de stocuri de somon în apele comunitare din Atlantic, SEC(2006)590
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În ceea ce privește presupusa discriminare pe care o exercită politica comună în domeniul 
pescuitului față de Irlanda, Comisia este într-un deplin dezacord cu o asemenea poziție. Când 
s-a introdus politica comună în domeniul pescuitului, interesele legitime ale Irlandei de a-și 
dezvolta industria pescuitului au fost luate în întregime în considerare (așa-numitele preferințe 
de la Haga) și au fost păstrate, an de an, în cursul procesului de alocare a oportunităților de 
pescuit statelor membre sub formă de cote de pescuit. 

În cele din urmă, în ceea ce privește cererea petiționarului de redobândire a gestionării apelor 
irlandeze de către comunitatea irlandeză de pescari, trebuie să se sublinieze că, în privința 
pescuitului de somon, Irlanda are responsabilitatea majorității măsurilor de gestionare în 
vigoare. Acest fapt se datorează circumstanțelor speciale în care nu există concurență cu 
pescarii altor state membre pentru zonele de pescuit din jurul insulei. Într-o situație similară se 
află, până la un punct, și alte tipuri de pescuit costier, mai ales cele care reprezintă o 
alternativă pentru fosta flotă de pescuit cu setci în derivă.

Concluzie

Comisia poate înțelege dificultățile cu care se confruntă flota de pescari cu setci în derivă, în 
urma interdicției pescuitului cu setci în derivă, instituite de autoritățile irlandeze în noiembrie 
2007. De asemenea, Comisia consideră că aceste dificultăți sunt cauzate de o problemă 
structurală de dezechilibru între dimensiunea și capacitatea de pescuit a flotelor, pe de o parte, 
și oportunitățile de pescuit disponibile, pe de altă parte. În plus, nu există motive pentru a se 
crede că politica comună în domeniul pescuitului tratează Irlanda într-un mod discriminatoriu. 
În cele din urmă, mijloacele de rezolvare a acestei probleme se află cu preponderență în 
mâinile autorităților naționale. 


