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ORGANIZAREA COMUNĂ A PIEȚEI DE PRODUSE
OBȚINUTE DIN PESCUIT ȘI DIN ACVACULTURĂ

Organizarea comună a pieței (OCP) produselor pescărești și de acvacultură
a fost prima componentă a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). În
general, OCP actuală vizează protejarea producătorilor și asigurarea sustenabilității
ecologice, precum și a viabilității economice a pieței produselor pescărești și de
acvacultură. Aceasta îmbunătățește și consolidează elementele-cheie ale OCP, cum
ar fi standardele comune de piață, informarea consumatorilor și organizațiile de
producători, și introduce noi elemente, precum cunoașterea pieței.

TEMEI JURIDIC

Articolul 42 și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
(TFUE).

CONTEXT

Organizarea comună a pieței (OCP) este politica Uniunii pentru gestionarea pieței
produselor pescărești și de acvacultură, asigurând totodată sustenabilitatea ecologică
și viabilitatea economică a acestora, și, în același timp, este unul dintre pilonii PCP
(3.3.1). Această politică, introdusă deja în 1970[1], a fost primul regulament separat
în materie de pescuit, însă făcea parte din cadrul juridic al politicii agricole comune
(PAC) (3.2.1). Prin urmare, OCP pentru produsele pescărești și de acvacultură are la
bază obiectivele și principiile stabilite pentru sectorul agricol și produsele sale. Potrivit
definiției de la articolul 38 alineatul (1) din TFUE, „prin produse agricole se înțeleg
produsele solului, cele animaliere și pescărești, precum și produsele care au suferit
o primă transformare și se află în raport direct cu aceste produse”. Între timp OCP a
făcut obiectul unor ample revizuiri în 1981[2], respectiv 1999[3]. În 2013, OCP a fost
reformată din nou, în cadrul ultimului pachet de reforme privind PCP, ținând seama
de anumite deficiențe ale cadrelor precedente, precum și de evoluția activităților de
pescuit și de acvacultură. Acesta a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014. Regulamentul
actual, Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 privind organizarea comună a piețelor în
sectorul produselor pescărești și de acvacultură[4], are un rol mai integrator, prin
corelarea aspectelor legate de piață cu strategiile de gestionare. În plus, actuala OCP
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a produselor pescărești și de acvacultură stabilește cadrul juridic pentru organizațiile
de producători (OP), standardele de comercializare, informațiile pentru consumatori
și certificare (etichetele ecologice), normele în materie de concurență și cunoașterea
pieței, cum ar fi Observatorul Pieței Europene pentru produse provenite din pescuit și
din acvacultură (EUMOFA).

OBIECTIVE

Actuala OCP a produselor pescărești și de acvacultură vizează să protejeze
producătorii, concentrându-se în primul rând pe producătorii primari (societățile de
pescuit și de acvacultură) și pe corelarea aspectelor legate de piață cu cele legate de
gestionarea resurselor. Principalele obiective ale OCP sunt:
— de a contribui la exploatarea sustenabilă a resurselor biologice marine vii;

— de a-i permite industriei pescuitului și acvaculturii să aplice PCP la nivelul adecvat;

— de a consolida competitivitatea sectorului pescuitului și acvaculturii din Uniune, în
special competitivitatea producătorilor;

— de a îmbunătăți transparența și stabilitatea piețelor;

— de a asigura că repartizarea valorii adăugate de-a lungul lanțului de aprovizionare
al sectorului este mai echilibrată;

— de a îmbunătăți informarea consumatorilor și a crește gradul de sensibilizare, prin
notificări și etichete care furnizează informații ușor de înțeles;

— de a contribui la asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru toate
produsele comercializate în Uniune, prin promovarea exploatării sustenabile a
resurselor piscicole;

— de a contribui la asigurarea unei oferte variate de produse pescărești și de
acvacultură pentru consumatori;

— de a furniza consumatorilor informații verificabile și corecte privind originea
produsului și modul de fabricare a acestuia, în special prin intermediul marcajului
și al etichetării.

REALIZĂRI

Unele dintre principalele realizări ale OCP în sectorul pescuitului și acvaculturii sunt
următoarele:
A. Standarde comune de comercializare
Standardele comune de comercializare sunt caracteristici comune, legate de calitatea,
dimensiunea, greutatea, ambalarea, prezentarea și etichetarea produselor pescărești
și de acvacultură destinate consumului uman, indiferent de originea acestora. Acestea
contribuie la menținerea produselor de înaltă calitate pe piața internă, facilitând
comerțul bazat pe practici de concurență loială și contribuind astfel la îmbunătățirea
rentabilității producției. De la reforma din 2013 a OCP, standardele comune de
comercializare ar trebui să permită, de asemenea, furnizarea de produse sustenabile
pe piață. Aceste standarde ar trebui stabilite în conformitate cu măsurile de conservare
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a stocurilor, de exemplu dimensiunile minime de comercializare pentru speciile
comercializate trebuie să reflecte cele mai bune avize științifice disponibile sau să
corespundă dimensiunilor minime de referință pentru conservare (3.3.2). În 2019,
Comisia și-a prezentat evaluarea privind performanța cadrului de standarde de piață
pentru produsele pescărești și de acvacultură.
B. Informațiile pentru consumatori
Informațiile pentru consumatori, atât cele obligatorii, cât și cele voluntare, au scopul
de a le oferi consumatorilor informații cuprinzătoare și clare în vederea promovării
consumului responsabil. Noul regulament privind OCP extinde conținutul și domeniul
de aplicare al informațiilor obligatorii pentru etichetarea produselor pescărești și
de acvacultură destinate consumului uman. În plus, ar trebui evaluată utilizarea
etichetelor ecologice, ca informație voluntară, pentru a oferi mai multe informații despre
sustenabilitatea ecologică. Pe baza articolului 36 din Regulamentul privind OCP, în
urma unei consultări publice, Comisia a publicat, în mai 2016, un raport de fezabilitate
referitor la opțiunile pentru un sistem european de etichete ecologice pentru produsele
pescărești și de acvacultură.
C. Organizațiile de producători și planurile de producție și de comercializare
Noul regulament privind OCP sporește responsabilitățile organizațiilor de producători
din domeniul pescuitului și acvaculturii în vederea îndeplinirii obiectivelor PCP și
ale OCP. Toate organizațiile de producători trebuie să elaboreze și să transmită
autorităților publice un plan de producție și de comercializare, cu scopul de a
asigura sustenabilitatea ecologică a activităților lor de pescuit și de acvacultură.
Prin urmare, aceste planuri constituie un instrument esențial și obligatoriu al noii
OCP. Pentru a facilita dezvoltarea și punerea în aplicare omogenă a planurilor de
producție și de comercializare de către toate organizațiile de producători, Comisia
a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1418/2013[5] și a prezentat
Recomandarea 2014/117/UE[6]. Elaborarea și implementarea planurilor de producție și
de comercializare poate fi cofinanțată din Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime (3.3.4).
D. Cunoașterea pieței
Comisia a dezvoltat Observatorul Pieței Europene pentru produse provenite din pescuit
și din acvacultură (EUMOFA). Acesta este un instrument de cunoaștere a pieței,
care vizează o piață mai transparentă și mai eficientă în domeniul pescuitului și
acvaculturii. De asemenea, facilitează accesul la date privind produsele pescărești
și de acvacultură, prezintă analize ale pieței și sprijină elaborarea de politici. Baza
de date EUMOFA conține date privind produsele pescărești și de acvacultură de-a
lungul lanțului de aprovizionare, de la prima vânzare până la consum, pentru fiecare
săptămână, lună și an. În plus, prezintă informații structurale și analize ale industriei
europene a pescuitului și acvaculturii, atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor
membre, precum și studii.

[5]JO L 353, 28.12.2013, p. 40.
[6]JO L 65, 5.3.2014, p. 31.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_3.3.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_3.3.4.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591258350940&uri=CELEX%3A32013R1418
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591258486028&uri=CELEX%3A32014H0117


Fişe tehnice UE - 2023 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/ro

E. Sfârșitul regimului de retragere
Regimul de retragere a prețurilor a fost o măsură de intervenție pe piață, care s-a
încheiat odată cu punerea în aplicare a noului Regulament privind OCP. „Prețul de
retragere” a fost stabilit ca preț minim fix. Acest lucru a însemnat că peștele nu se
putea vinde sub acest preț. Acest instrument de intervenție le-a permis organizațiilor
de producători, în anumite limite ale fluctuațiilor pieței, să scoată peștele de pe piață.
În consecință, eliminarea acestui regim a încurajat producătorii să anticipeze cererea
de pe piață la planificarea producției lor și să evite retragerea produselor.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Alături de adoptarea ulterioară a regulamentului de bază reformat privind politica
comună în domeniul pescuitului (PCP) și de noul Fond european pentru pescuit și
afaceri maritime (FEPAM), sistemul OCP reprezintă unul dintre cei trei piloni ai celei
mai recente reforme a PCP. Până la sfârșitul anului 2022, Comisia trebuie să prezinte
un raport de evaluare a rezultatelor aplicării Regulamentului privind OCP.
În cadrul ultimului ciclu de reforme ale PCP, Parlamentul a jucat un rol important
în definirea OCP actuale. Parlamentul a fost un susținător înflăcărat al revizuirii, în
vederea creării unui cadru juridic pentru un sector prosper cu venituri constante, o
mai mare stabilitate a pieței, standarde înalte de comercializare și o valoare adăugată
sporită a produselor pescărești și de acvacultură.
La 29 mai 2018, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la optimizarea lanțului
valoric în sectorul pescuitului[7]. Parlamentul a invitat Comisia, statele membre și
autoritățile regionale să întreprindă mai multe acțiuni pentru a aborda provocările
complexe cu care se confruntă sectorul pescuitului din UE, de exemplu să faciliteze
înființarea de organizații de producători, să capaciteze pescuitul la scară mică și să
includă dimensiunea de gen în politicile din domeniul pescuitului.
La 30 mai 2018, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la punerea în aplicare
a măsurilor de control pentru stabilirea conformității produselor pescărești cu criteriile
de acces la piața UE[8], în care a solicitat ca toate produsele importate să respecte
normele și criteriile UE privind produsele alimentare, inclusiv cele ale PCP, precum și
standardele sanitare, de muncă, de siguranță a navelor și de mediu.
La 15 ianuarie 2020, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la Pactul verde
european[9]. În aceasta a invitat Comisia să integreze produsele pescărești și de
acvacultură în strategia sa „de la fermă la consumator”, pentru consolidarea lanțului
valoric sustenabil în sectorul pescuitului. De asemenea, a subliniat că este nevoie
de acțiuni pentru a combate poluarea cu materiale plastice, pentru a elimina risipa
de alimente, pentru a combate frauda cu alimente și pentru a îmbunătăți etichetarea
produselor alimentare.

Marcus Ernst Gerhard Breuer

[7]Texte adoptate, P8_TA(2018)0210.
[8]Texte adoptate, P8_TA(2018)0223.
[9]Texte adoptate, P9_TA(2020)0005.
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