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RELAȚIILE INTERNAȚIONALE
ÎN DOMENIUL PESCUITULUI

Pentru a promova cadrele de guvernanță juridică, economică, socială și de mediu pentru
un pescuit sustenabil, a dobândi acces la zone esențiale de pescuit ale lumii sau a promova
sisteme de monitorizare, control și supraveghere în vederea combaterii pescuitului ilegal,
Uniunea Europeană a încheiat peste 20 de acorduri internaționale în domeniul pescuitului.
Uniunea Europeană încheie acorduri bilaterale, cum ar fi acordurile de parteneriat în domeniul
pescuitului sustenabil sau acorduri multilaterale, cum ar fi acordurile cu organizațiile
regionale de gestionare a pescuitului și convențiile internaționale.

TEMEI JURIDIC

Articolele 38-43 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Tratatul de la
Lisabona prevede ca acordurile internaționale din domeniul pescuitului să fie ratificate de
Consiliu după obținerea aprobării Parlamentului [articolul 218 alineatul (6) litera (a) din TFUE].

OBIECTIVE:

— asigurarea accesului adecvat al UE la principalele zone și resurse de pescuit ale lumii;

— intensificarea cooperării bilaterale și regionale;

— aprovizionarea cu pește a piețelor europene și crearea de locuri de muncă;

— contribuția la dezvoltarea sustenabilă a activităților de pescuit din întreaga lume;

— lupta împotriva practicilor de pescuit distructive;

— îmbunătățirea cercetării științifice și a colectării de date;

— combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN);

— consolidarea controlului și inspecțiilor în cadrul organizațiilor regionale de gestionarea a
pescuitului (ORGP).

REALIZĂRI

A. Rol și importanță
1. Justificare
Acordurile bilaterale și multilaterale în domeniul pescuitului au devenit necesare după instituirea
de zone economice exclusive (ZEE) de 200 de mile nautice, la mijlocul anilor 70. Mai târziu,
în 1982, Organizația Națiunilor Unite a adoptat Convenția asupra dreptului mării (CNUDM),
menită să reprezinte o Constituție a oceanelor, recunoscând drepturile statelor de coastă de a
controla capturile de pește din apele lor adiacente. Deși ZEE acoperă numai 35% din suprafața
maritimă totală, acestea conțin 90% din stocurile de pește ale lumii. CNUDM reglementează nu
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numai ZEE, ci și marea liberă. Aceasta încurajează statele să coopereze în vederea conservării și
gestionării resurselor marine vii din marea liberă prin crearea de ORGP. Aceasta a însemnat că
țările cu flote de pescuit din apele îndepărtate trebuiau să devină părți la acorduri internaționale
și/sau la alte acorduri pentru a obține accesul la resursele piscicole din ZEE-urile țărilor terțe sau
din marea liberă aflate în sfera de acțiune a unei organizații regionale de gestionare a pescuitului.
2. Investiții financiare și beneficii pentru flotele europene
Bugetul alocat acordurilor internaționale în domeniul pescuitului a crescut de la 5 milioane EUR
în 1981 la aproximativ 300 de milioane EUR în 1997 (0,31% din totalul bugetului comunitar
și aproximativ 30% din resursele alocate pentru sectorul pescuitului). În cursul ultimilor ani,
suma alocată acordurilor de pescuit a fost de aproximativ 150 de milioane EUR. Bugetul pentru
exercițiul financiar 2013 a fost de 144,23 milioane EUR. Acordurile internaționale asigură,
în mod direct, locuri de muncă pentru aproximativ 30 000 de persoane și generează activități
economice semnificative în sectoarele și regiunile puternic dependente de pescuit. În prezent,
cel mai important acord în materie de contribuție financiară și drepturi de acces este acordul
care urmează să fie semnat cu Mauritania, în valoare de 70 de milioane EUR pe an, care permite
accesul pentru aproximativ 175 de nave UE.
3. Extinderea geografică
În 2011, erau în vigoare 24 de acorduri în domeniul pescuitului, încheiate cu statele de coastă
din Africa (14), din zona Pacificului (6) și cu o serie de țări nordice (Norvegia, Islanda, Insulele
Feroe și Groenlanda). În prezent, în 2015 sunt în vigoare 21 de acorduri. Referitor la pescuitul
în marea liberă, flota UE operează în Oceanul Atlantic, în Marea Mediterană, Oceanul Indian,
Oceanul Pacific și în Oceanul Antarctic, printr-o serie de acorduri cu organizațiile regionale de
gestionare a pescuitului care reglementează aceste zone.
B. Tipuri de acorduri în domeniul pescuitului
1. Acorduri bilaterale în domeniul pescuitului
a. Acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului (APP)
APP reprezintă rezultatul reformei din 2002 a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) și
al Summit-ului de la Johannesburg privind dezvoltarea durabilă. Adoptat în cadrul Concluziilor
Consiliului 11485/1/2004 referitoare la Comunicarea Comisiei privind un cadru integrat pentru
acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului cu țările terțe, aceste acorduri prevăd un
mecanism care să permită UE să acorde sprijin financiar și tehnic, în special, țărilor partenere
în curs de dezvoltare din Sud în schimbul drepturilor de pescuit. Aceste acorduri sunt reciproc
avantajoase. Ideea care stă la baza acestor acorduri este aceea de a stabili parteneriate cu
țări terțe pentru dezvoltare durabilă, pentru pescuit responsabil și pentru sporirea valorii
produselor pescărești. Acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului sunt, de asemenea,
menite să sprijine coerența cu celelalte politici, cum ar fi cooperarea pentru dezvoltare, mediul
înconjurător, comerțul și sănătatea. Toate acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului
cuprind un acord de pescuit și un protocol (de exemplu definirea condițiilor acordului). În
temeiul acestor acorduri, flota europeană dobândește drepturi de acces la surplusul de pește
al ZEE-urile din majoritatea țărilor din Africa, Caraibi și Pacific (ACP) și, de asemenea, din
Groenlanda. Condițiile financiare au la bază o sumă forfetară alocată de UE și o serie de
taxe plătite de armatori. Contribuția financiară a Uniunii se justifică prin interesul reciproc
al celor două părți de a investi într-o politică sustenabilă în domeniul pescuitului și nu
doar ca plată în schimbul dobândirii drepturilor de acces. În virtutea normelor în vigoare
ale Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), aceste sume nu sunt considerate subvenții.
Contribuțiile acoperă în special cheltuielile legate de costurile de gestionare, de evaluarea
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științifică a stocurilor halieutice, de gestionarea, controlul și monitorizarea activităților de
pescuit, precum și cheltuielile pentru urmărirea și evaluarea unei politici sustenabile în domeniul
pescuitului. La sfârșitul anului 2007, preferințele comerciale unilaterale acordate de UE în
temeiul Acordului de la Cotonou țărilor membre ACP (și autorizate de către OMC) au luat
sfârșit. Începând cu 1 ianuarie 2008, a fost introdus un nou sistem numit „Acordurile de
parteneriat economic” (APE), care se concentrează în special asupra aspectelor comerciale (de
exemplu normele privind originea, accesul pe piață, normele sanitare și fitosanitare). APP-
urile sunt importante mai ales pentru pescuitul tonului (Capul Verde, Insulele Comore, Côte
d’Ivoire, Gabon, Kiribati, Madagascar, Mauritius, Mozambic, Sao Tome și Principe, Seychelles
și Insulele Solomon). Alte acorduri privind pescuitul mixt sunt în vigoare cu Groenlanda, Maroc
și Mauritania. Durata protocolului variază de la o țară la alta, între 2 și 6 ani, în funcție de țară.
Acordurile cu alte țări rămân în vigoare, chiar dacă aceste țări au suspendat, din diferite motive,
protocoalele la respectivele acorduri sau nu au semnat niciun protocol, (Guineea Ecuatorială,
Guineea Bissau, Gambia, Micronezia și Senegal). În 2013, politica comună revizită în domeniul
pescuitului a introdus acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil (APPS)
încheiate cu țările terțe. Aceste acorduri prevăd accesul la resurse într-un mediu reglementat
proporționale cu interesul flotei Uniunii în schimbul unei contribuții financiare și al unui sprijin
tehnic, care ar trebui să contribuie la activități eficiente de colectare a datelor, monitorizare,
control și supraveghere.
În prezent, există 13 APP-uri ale UE cu protocoale în vigoare, cu țări partenere din Oceanul
Atlantic de Est (Capul Verde, Côte d’Ivoire, Gabon, Guineea-Bissau, Liberia, Mauritania,
Maroc, São Tomé și Principe și Senegal) și din Oceanul Indian de Sud-Vest (Comore, Mauritius,
Madagascar și Seychelles). În principal, două tipuri de APP-uri sunt în vigoare: nouă privind
speciile pelagice mari și patru considerate acorduri mixte (pentru speciile nepelagice, precum
și speciile pelagice, inclusiv ton).
b. Acorduri reciproce
Aceste acorduri implică un schimb de oportunități de pescuit între flotele UE și țările terțe, astfel
că multe dintre stocurile partajate sunt gestionate în comun. Referința folosită pentru a garanta
un schimb egal este „echivalentul în cod” (o tonă de cod reprezintă un anumit număr de tone
de o altă specie la schimb). Acordurile se referă în principal la speciile „industriale” (folosite
în primul rând pentru fabricarea făinii de pește), care reprezintă peste 70% din debarcările de
capturi. Principala specie ca valoare este codul; Danemarca, cu 82% din totalul capturilor, este
cel mai mare producător. Germania, Regatul Unit și Suedia dețin împreună 15% din volum.
Există acorduri de acest fel cu Norvegia (care reprezintă mai mult de 70% din cotele acordate
UE), Insulele Feroe și Islanda.
În prezent, UE are un APP cu Groenlanda, care susține aproape 40 % din pescuitul UE în
Norvegia și Insulele Feroe, prin intermediul unui schimb echilibrat de cote anuale în temeiul
APP.
2. Acorduri multilaterale
a. Acorduri cu ORGP
Scopul acestor acorduri este de a consolida cooperarea regională în vederea garantării
conservării și exploatării sustenabile a resurselor piscicole în marea liberă și a stocurilor de
pești anadromi. Un alt obiectiv esențial al acestor acorduri este descurajarea pescuitului INN.
ORGP-urile au diferite structuri: unele au fost înființate sub egida Organizației Națiunilor Unite
pentru Alimentație și Agricultură (FAO), altele, în mod independent; unele gestionează resurse
biologice într-o anumită zonă, în timp ce altele se concentrează asupra unui stoc sau unui
grup de stocuri. Unele gestionează marea liberă sau ZEE sau ambele. Atunci când inițiază
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negocieri cu ORGP-urile, acțiunile Comisiei cuprind două componente: aderarea la organizație
(în calitate de membru sau observator) și stabilirea de reglementări pentru a transpune în
dreptul UE măsurile privind conservarea și gestionarea adoptate de către organizații. În general,
ORGP-urile înființează o comisie responsabilă cu cercetarea științifică, publicarea rezultatelor
și recomandările privind gestionarea stocurilor. Acestea își păstrează statutul de recomandări
sau devin obligatorii în cazul în care nu se aduce nicio obiecție într-o anumită perioadă de timp.
În general, rolul acestora este de:
— a limita capturile la o cotă globală sau cote naționale;

— a introduce zone sau perioade de interdicție;

— a interzice sau a reglementa echipamentele de pescuit.

ORGP-urile sunt, de asemenea, foarte active în stabilirea de măsuri privind controlul și
monitorizarea activităților de pescuit, cum ar fi adoptarea unor scheme de inspecție comune în
cadrul Comisiei pentru Pescuit în Atlanticul de Nord-Est (CPANE), Comisiei pentru Pescuit
în Atlanticul de Nord-Vest (CPANV) și Comisiei pentru conservarea florei și faunei din
Antarctica (CCAMLR), care este o organizație în domeniul conservării. UE are un statut
de membru în următoarele organizații internaționale: CPANV, CPANE, OCSAN (Organizația
pentru conservarea somonului din Atlanticul de Nord), ICCAT (Comisia Internațională pentru
Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic), CPAEC (Comitetul pentru pescuit în zona
central-estică a Atlanticului), WECAFC (Comisia pentru pescuit din zona central-vestică a
Atlanticului), SEAFO (Organizația de Pescuit în Atlanticul de Sud-Est), IOTC (Comisia Tonului
din Oceanul Indian), CITT (Comisia interamericană pentru tonul tropical), SIOFA (Acordul
privind pescuitul în sudul Oceanului Indian), CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea
Mediterană), WCPFC (Comisia pentru conservarea și gestionarea rezervelor de pești mari
migratori din Oceanul Pacific de Vest și Central) și CCAMLR (Comisia pentru conservarea
resurselor marine vii din Antarctica). UE are doar statut de observator în convențiile încheiate
între statele membre individuale. În 2013, bugetul alocat ORGP-urilor a fost de 9,5 milioane
EUR.
Cele două organizații regionale de pescuit legate de FAO, WECAFC și CPAEC, au doar rol
consultativ și nu au competențe în gestionarea pescuitului.
b. Convenții internaționale
Convențiile și alte tipuri de acorduri sunt folosite în scopul de a crea o ordine juridică pentru mări
și oceane, precum și în scopul de a promova utilizarea pașnică a acestora, utilizarea echitabilă și
eficientă a resurselor lor, conservarea resurselor vii și protejarea și conservarea mediului marin.
UE și statele sale membre fac parte din CNUDM și au colaborat, de asemenea, la elaborarea
altor instrumente menite să implementeze în continuare activitățile de pescuit sustenabile, în
conformitate cu rezoluțiile adoptate de Adunarea Generală a ONU, dintre care:
— Acordul FAO privind promovarea respectării măsurilor internaționale de conservare și

gestionare de către navele de pescuit în marea liberă (1993);

— Codul de conduită pentru un pescuit responsabil al FAO (1995);

— Acordul FAO de la New York privind gestionarea stocurilor de pești anadromi și a
stocurilor de pești mari migratori;

— Acordul FAO privind măsurile de competența statului portului pentru prevenirea,
descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (2009).

În 2013, bugetul consacrat organismelor create în cadrul CNUDM a fost de 200 000 EUR.
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ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Aprobarea Parlamentului (PE) este necesară pentru adoptarea de acorduri internaționale în
domeniul pescuitului. În plus, PE trebuie să fie informat imediat și pe deplin cu privire la
orice decizie privind aplicarea provizorie sau suspendarea acordurilor. Parlamentul European
a subliniat în mai multe rânduri importanța acordurilor internaționale în domeniul pescuitului
pentru aprovizionarea cu pește a Uniunii, pentru regiunile UE cele mai dependente de pescuit,
precum și pentru ocuparea forței de muncă în sector. De asemenea, Parlamentul a abordat
chestiunea coerenței acordurilor cu alte politici externe ale UE (mediul și cooperarea pentru
dezvoltare). Parlamentul și-a declarat sprijinul pentru încetarea practicii navelor de a naviga sub
pavilion de complezență și a condamnat utilizarea tot mai răspândită a acordurilor private în
afara controlului autorităților UE.
La 16 martie 2017, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la o politică integrată a Uniunii
Europene pentru regiunea arctică[1], în care a susținut dezvoltarea unei rețele a ariilor de
conservare din regiunea arctică și protejarea zonei maritime internaționale din jurul Polului
Nord, aflată în afara ZEE ale statelor de coastă.
Carmen-Paz Martí
09/2017

[1]Texte adoptate, P8_TA(2017)0093.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0093
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