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AVIZ
al Comisiei pentru pescuit

destinat Comisiei pentru comerţ internaţional

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord 
între Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia cu privire la un 
mecanism financiar SEE 2009-2014, a unui acord între Uniunea Europeană şi 
Norvegia cu privire la un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-
2014, a unui protocol adiţional la Acordul între Comunitatea Economică 
Europeană şi Islanda privind dispoziţiile speciale aplicabile importurilor în 
Uniunea Europeană de anumite specii de peşti şi produse pescăreşti în perioada 
2009-2014, precum şi a unui protocol adiţional la Acordul între Comunitatea 
Economică Europeană şi Norvegia privind dispoziţiile speciale aplicabile 
importurilor în Uniunea Europeană de anumite specii de peşti şi produse 
pescăreşti în perioada 2009-2014
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Sinteza propunerii Comisiei

De la intrarea în vigoare a Acordului privind Spaţiul Economic European (SEE) în 1994, 
statele AELS din SEE (în prezent, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) au contribuit la 
reducerea discrepanţelor economice şi sociale în SEE. Aceste contribuţii au fost convenite 
întotdeauna pentru perioade de cinci ani. Contribuţiile financiare pentru perioada 2004-2009 
au fost negociate în cadrul acordurilor de extindere a SEE din 2004 şi 2007. 

În acest context, pentru aceeaşi perioadă 2004-2009, au fost negociate, de asemenea, două 
protocoale bilaterale cu Islanda şi Norvegia, prin care s-au acordat anumite concesii cu privire 
la accesul pe piaţă pentru anumite specii de peşti şi produse pescăreşti, cu o clauză de 
revizuire care prevede un termen ce coincide cu expirarea mecanismelor financiare 2004-
2009. 

Negocierile oficiale cu Islanda, Liechtenstein şi Norvegia privind contribuţiile financiare ale 
acestora în perioada 2009-2014 au fost lansate la 26 septembrie 2008. În paralel cu aceste
negocieri, însă independent de acestea, au fost lansate o serie de consultări, urmate de 
negocieri, în temeiul clauzei de revizuire a celor două protocoale bilaterale încheiate cu 
Islanda şi Norvegia în domeniul pescuitului, prin care acestora li se acordau anumite concesii 
în domeniul pescuitului şi se stabileau cote tarifare anuale scutite de taxe pentru anumite 
produse pescăreşti originare din aceste ţări.

Negocierile s-au încheiat la nivel de negociatori în data de 18 decembrie 2009. Negocierile pe 
marginea celor două protocoale bilaterale în domeniul pescuitului dintre UE şi Islanda şi, 
respectiv, Norvegia pentru perioada 2009-2014 au condus, în esenţă, la reînnoirea 
protocoalelor anterioare aferente perioadei 2004-2009, fără modificarea concesiilor pentru 
Islanda, precum şi la o creştere relativ modestă a concesiilor pentru Norvegia, pe baza căreia 
Norvegia va reînnoi dispoziţiile privind tranzitul peştelui, care au expirat, de asemenea, la 30 
aprilie 2009.

În ceea ce priveşte mecanismul financiar SEE şi mecanismul financiar norvegian, rezultatul 
este un pachet global de 1,8 miliarde EUR pentru perioada 2009-2014, care include o creştere 
de 31% a mecanismului financiar SEE şi o creştere de 22% a mecanismului financiar 
norvegian faţă de perioada 2004-2009. Din cauza crizei financiare cu care se confruntă 
Islanda, s-a convenit să nu fie majorată în termeni absoluţi contribuţia acestei ţări la 
mecanismul financiar SEE. 

Având în vedere că negocierile au suferit amânări nedorite şi nu s-au încheiat până la 18 
decembrie 2009, pentru buna funcţionare a SEE a fost necesar să se asigure că acordurile 
menţionate anterior pot intra în vigoare, cu titlu provizoriu, în aşteptarea încheierii lor 
definitive. 

În conformitate cu practica obişnuită aplicată atunci când se modifică elemente specifice ale 
unor acorduri internaţionale existente, drept temei juridic al propunerilor de decizii se 
utilizează articolele relevante din TFUE, şi anume articolul 207 pentru protocoalele 



AD\835402RO.doc 3/4 PE448.757v02-00

RO

modificate din domeniul pescuitului.

2. Observaţiile raportorului

Raportorul, ţinând seama de rezultatele negocierilor menţionate anterior, şi anume o creştere 
semnificativă a mecanismului financiar, pe de o parte, şi păstrarea nemodificată a concesiilor 
acordate Islandei şi doar o creştere modestă a concesiilor pentru Norvegia, pe de altă parte, 
propune Comisiei pentru pescuit să dea un aviz favorabil în ceea ce priveşte propunerea 
Comisiei COM(2010)234.

******

Comisia pentru pescuit invită Comisia pentru comerţ internaţional, competentă în fond, să 
propună Parlamentului să îşi dea aprobarea.
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