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RELAȚIILE INTERNAȚIONALE ÎN DOMENIUL PESCUITULUI

Uniunea Europeană (UE) joacă un rol esențial în ceea ce privește cooperarea
internațională în domeniul pescuitului. Prin dimensiunea externă a politicii
sale comune în domeniul pescuitului (PCP), Uniunea încearcă să protejeze
caracteristicile cadrului său juridic, sub incidența căruia intră mai multe aspecte, nu
numai navele UE care operează în apele internaționale. Pe baza obiectivelor PCP și
a principiilor bunei guvernanțe, UE se implică în numeroase acorduri multilaterale și
organizații regionale de gestionare a pescuitului (ORGP), precum și în 30 de acorduri
bilaterale în domeniul pescuitului.

TEMEI JURIDIC

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

CONTEXTUL

Acordurile bilaterale și multilaterale în domeniul pescuitului au devenit necesare
după instituirea de zone economice exclusive (ZEE) la mijlocul anilor 70. În 1982,
Organizația Națiunilor Unite a adoptat Convenția asupra dreptului mării (UNCLOS),
care a intrat în vigoare în 1994. Aceasta poate fi considerată drept constituția
oceanelor, recunoscând drepturile statelor de coastă de a controla pescuitul în apele
adiacente. Deși ZEE acoperă numai 35 % din suprafața maritimă totală, acestea conțin
90 % din stocurile de pește ale lumii. UNCLOS reglementează nu 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 organizații regionale
de gestionare a pescuitului (ORGP). Aceasta a însemnat că țările cu flote de pescuit
în 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 ORGP. Cu toate acestea, abia în
2013, PCP a inclus dimensiunea externă a pescuitului ca unul dintre pilonii politicii
UE în domeniul pescuitului prin adoptarea Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună
în domeniul pescuitului. Reforma PCP din 2013 a reprezentat un progres major și a
acordat prioritate principiilor pescuitului sustenabil și responsabil asupra obiectivelor
anterioare de menținere a prezenței flotelor Uniunii în apele externe și de garantare a
aprovizionării cu produse pescărești. UE a devenit un actor-cheie în cadrul guvernanței
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internaționale în domeniul pescuitului, având cea mai mare piață din lume pentru pește
și fructe de mare, acoperind jumătate din consumul său prin importuri și peste o cincime
din capturile flotei UE de pescuit în afara teritoriilor Uniunii și fiind, totodată, o putere
importantă în sectorul pescuitului.

OBIECTIVE

Dimensiunea externă a PCP stabilește un cadru juridic pentru activitatea navelor
europene de pescuit în afara apelor UE. Obiectivele dimensiunii externe a PCP și, prin
urmare, ale relațiilor internaționale în domeniul pescuitului sunt următoarele:
— sprijină și contribuie în mod activ la dezvoltarea cunoștințelor științifice și a

elaborării de avize științifice;

— îmbunătățește coerența inițiativelor Uniunii în materie de politici, cu o atenție
deosebită acordată activităților de mediu, comerciale și de dezvoltare, și întărește
coerența acțiunilor întreprinse în contextul cooperării pentru dezvoltare sau al
cooperării științifice, tehnice și economice;

— contribuie la activitățile de pescuit sustenabile care sunt viabile din punct de vedere
economic și care promovează ocuparea forței de muncă în Uniune;

— se asigură că activitățile de pescuit ale Uniunii desfășurate în afara apelor Uniunii
se bazează pe aceleași principii și standarde ca cele din legislația Uniunii aplicabilă
în sfera PCP, promovând în același timp condiții de concurență echitabile pentru
operatorii din Uniune în raport cu operatorii din țări terțe;

— promovează și sprijină, în toate mediile internaționale, măsurile necesare pentru
eradicarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN);

— promovează instituirea și consolidarea unor comisii de conformitate ale ORGP,
evaluări independente periodice ale performanței și măsuri de remediere
adecvate, inclusiv sancțiuni eficace și cu efect de descurajare, care trebuie aplicate
într-un mod transparent și nediscriminatoriu.

REALIZĂRI

A. Acorduri bilaterale în domeniul pescuitului
1. Acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil
Acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil (APPS) sunt acorduri
internaționale încheiate de UE cu o serie de țări terțe pentru a obține accesul la
zona economică exclusivă (ZEE) a țărilor în cauză pentru a pescui în mod sustenabil
stocurile excedentare de capturi admisibile într-un mediu reglementat din punct de
vedere juridic. Stabilirea acestor stocuri excedentare trebuie să se bazeze pe cele mai
bune avize științifice disponibile, schimbul de informații relevant și transparență pentru
a asigura exploatarea sustenabilă a resurselor biologice marine (3.3.2). Acordurile
ar trebui să fie reciproc avantajoase pentru UE și pentru țara terță în cauză. Prin
urmare, în schimbul drepturilor de pescuit, UE oferă contribuții financiare partenerilor
săi APPS, inclusiv plăți pentru drepturi de acces și sprijin sectorial. Compensația
financiară în temeiul acestor acorduri este menită să contribuie la dezvoltarea unui
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cadru de guvernanță de înaltă calitate în respectivele țări terțe. Scopul este de a
asigura, în special, măsuri eficiente de colectare și monitorizare a datelor, de control
și de supraveghere. Nu în ultimul rând, asistența Uniunii urmărește să dezvolte și
să sprijine instituțiile științifice și de cercetare din țările partenere, să contribuie la
inițiativele pentru consolidarea capacităților de monitorizare, control și supraveghere,
precum și la dezvoltarea unor politici mai sustenabile în domeniul pescuitului ale
statelor respective.
Toate APPS cuprind un acord de pescuit, care stabilește cadrul juridic, și un protocol,
care definește condițiile acordului. Recent, o clauză privind respectarea principiilor
democratice și a drepturilor omului a fost inclusă în toate protocoalele ca element
esențial al acestor acorduri. Există două tipuri de APPS: „acorduri privind tonul”, care
permit pescuitul stocurilor de pești mari migratori, cum ar fi tonul și speciile asociate,
și „acordurile mixte”, care acordă acces la o gamă largă de stocuri de pește. În
prezent sunt în vigoare douăsprezece APPS: cele opt „acorduri privind tonul” cu Cabo
Verde, Côte d’Ivoire, Gambia, Liberia, São Tomé și Principe, Insulele Cook, Mauritius
și Senegal și cele patru „acorduri mixte”, cu Groenlanda, Guineea-Bissau, Maroc și
Mauritania. Alte șapte APPS sunt așa-numitele „acorduri inactive”: acordurile privind
tonul cu Guineea Ecuatorială, Gabon, Kiribati, Madagascar, Micronezia, Mozambic,
Senegal și Seychelles, țări care au adoptat un APPS, dar care nu are un protocol în
vigoare. Ca urmare, navele UE nu sunt autorizate să pescuiască în apele teritoriale
ale acestor țări.
2. Acorduri reciproce
Acordurile reciproce sunt cunoscute și sub denumirea de „acorduri nordice”. Acestea
sunt legate de Marea Nordului și de Atlanticul de Nord-Est și implică un schimb de
posibilități de pescuit între flotele UE și trei țări terțe (Norvegia, Islanda și Insulele
Feroe), 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. Acordul
cu Norvegia reprezintă mai mult de 70 % din cotele acordate UE. În prezent, acordul
cu Islanda este un „acord inactiv”.
La 8 ianuarie 2021, UE și Groenlanda au încheiat negocierile privind un APPS și un
protocol care le va consolida cooperarea în sectorul pescuitului. Acesta este singurul
APPS mixt din Atlanticul de Nord și al treilea acord ca importanță pentru UE din punct
de vedere financiar.
3. Acordul comercial și de cooperare UE-Regatul Unit
Regatul Unit și UE au convenit asupra unui acord comercial și de cooperare (ACC),
aplicabil de la 1 ianuarie 2021. Cooperarea în cadrul ACC include și pescuitul (rubrica 5
din ACC: Pescuitul). Ambele părți își vor exercita drepturile de state de coastă în scopul
explorării, exploatării, conservării și gestionării resurselor marine vii din apele lor. În
cadrul ACC și pe parcursul unei perioade de tranziție până la 30 iunie 2026, fiecare
parte a convenit să acorde acces deplin la apele sale navelor celeilalte părți pentru
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a pescui stocuri specificate în TAC (capturile totale admisibile) și stocuri care nu fac
obiectul cotelor în zonele lor economice exclusive respective (12-200 de mile marine).
4. Alocații bugetare
Bugetul alocat acordurilor în domeniul pescuitului a crescut de la 5 milioane EUR în
1981 la aproximativ 300 de milioane EUR în 1997 (aproximativ 30 % din resursele
alocate sectorului pescuitului). În 2020, au fost alocate 142,6 milioane EUR APPS-
urilor, ceea ce reprezintă 12 % din bugetul PCP. În prezent, cel mai important acord
în materie de compensație financiară și drepturi de acces este cel cu Mauritania, cu
o alocație bugetară în valoare de 61,63 milioane EUR, care permite accesul pentru
aproximativ 98 de nave UE.
B. Organizațiile regionale de gestionare a pescuitului
Organizațiile regionale de gestionare a pescuitului (ORGP) sunt organizații
internaționale formate din țări care au interese în domeniul pescuitului în marea liberă.
UE este un actor activ în numeroase ORGP-uri, în care susține măsurile de conservare
și gestionare și furnizează asistență financiară pentru cercetare și alte măsuri de
sprijin. Scopul acestor acorduri este de a consolida cooperarea regională în vederea
garantării conservării și exploatării sustenabile a resurselor piscicole în marea liberă și
a populațiilor transzonale. Un alt obiectiv esențial al acestor acorduri este descurajarea
pescuitului INN (3.3.3). 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 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.
ORGP-urile sunt, de asemenea, 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),
Organizației 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. În prezent, UE joacă un rol activ în șase ORGP-uri pentru ton
și în 11 ORGP-uri care nu se ocupă de ton. De asemenea, participă la două ORGP-
uri, care sunt doar organe consultative și nu au competențe în gestionarea pescuitului
— WECAFC (Comisia pentru pescuit în zona central-vestică a Atlanticului) și CECAF
(Comitetul pentru pescuit în zona central-estică a Atlanticului).
C. Guvernanța internațională în domeniul pescuitului
Convențiile internaționale 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 UNCLOS și au colaborat, de asemenea,
la elaborarea altor instrumente menite să implementeze în continuare activitățile de
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pescuit sustenabile. Un pas important către guvernanța internațională comună în
domeniul pescuitului a fost Acordul ONU privind stocurile de pește (UNFSA). Acesta
a fost instituit în temeiul UNCLOS în 1995 și a intrat în vigoare în 2001. UNFSA este
menit să asigure conservarea pe termen lung și utilizarea sustenabilă a populațiilor
transzonale și a stocurilor de pești mari migratori.
UE este, de asemenea, membru al FAO. Sub egida FAO, au fost adoptate Acordul
privind respectarea măsurilor de conservare și gestionare din 1993 și Codul de conduită
responsabilă privind activitățile din sectorul pescăresc din 1995. În ultimii ani, FAO a
elaborat planuri internaționale de acțiune pentru a soluționa deficiențe importante în
domeniul conservării oceanelor la nivel internațional, în special combaterea pescuitului
INN, planul de acțiune vizând combaterea capturilor accidentale de păsări marine
în cadrul activităților de pescuit cu unelte cu cârlige și conservarea și gestionarea
rechinilor.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Aprobarea Parlamentului 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 12 aprilie 2016, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la normele comune
pentru punerea în aplicare a dimensiunii externe a PCP, inclusiv a acordurilor în
domeniul pescuitului[1]. Ea a subliniat importanța asigurării coerenței între politica
în domeniul pescuitului, politica de mediu, politica comercială și cooperarea pentru
dezvoltare și că, în cadrul APPS, ar trebui asigurată trasabilitatea completă a
produselor de pescuit maritim.
La 16 martie 2017, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la o politică integrată
a Uniunii Europene pentru regiunea arctică[2], 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.
La 12 februarie 2019, Parlamentul a adoptat o rezoluție prin care a aprobat
Decizia Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului pentru
prevenirea pescuitului nereglementat în marea liberă din zona centrală a Oceanului
Arctic[3].

[1] JO C 58, 15.2.2018, p. 93.
[2]JO C 263. 25.7.2018, p. 136.
[3]JO C 449, 23.12.2020, p. 196.
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La 25 martie 2019, Parlamentul și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE) 2019/498
de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2403 în ceea ce privește autorizațiile de
pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de
pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii[4]. Acest regulament
a făcut parte din măsurile de contingență adoptate în timpul negocierilor dintre UE
și Regatul Unit. Pe baza acestui regulament, au fost eliberate autorizații de pescuit
până la sfârșitul anului 2019. La 24 octombrie 2019, Parlamentul și Consiliul au adoptat
Regulamentul de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2403 în ceea ce privește
autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii în apele Regatului Unit
și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii[5].
Prin adoptarea acestui regulament, perioada de aplicare a tuturor măsurilor privind
activitățile de pescuit a fost prelungită până la 31 decembrie 2020.
La 26 martie 2019, Parlamentul a adoptat o rezoluție legislativă referitoare la
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind unele
dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru
Pescuit în Marea Mediterană)[6].
La 12 februarie 2020, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la mandatul propus
de negociere pentru negocierile în vederea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al
Marii Britanii și Irlandei de Nord[7]. Ea abordează aspecte legate de pescuit, subliniind
caracterul indisociabil al accesului liber la ape și porturi de liberul schimb și accesul
produselor pescărești din Regatul Unit pe piața UE.

Kristiina Milt
03/2022

[4]JO L 85 I, 27.3.2019, p. 25.
[5]JO L 279 I, 31.10.2019, p. 7.
[6]JO C 108, 26.3.2021, p. 238.
[7]Texte adoptate, P9_TA(2020)0033.
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