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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

Acordul de instituire a Comisiei generale pentru pescuit în Marea Mediterană (CGPM), în 
temeiul dispozițiilor articolului XIV din Actul constitutiv al FAO, a fost aprobat de 
Conferința FAO din 1949 și a intrat în vigoare în 1952. Modificări la acest acord au fost 
aprobate în 1963, 1976 și 1997. Comunitatea Europeană a aderat la CGPM la 16 iunie 1998 
prin Decizia 98/416/CE1. Statele membre ale UE de la Marea Mediterană și Marea Neagră 
sunt, de asemenea, părți la acest acord. 

CGPM este o așa-numită organizație regională de gestionare a pescuitului (ORGP) al cărei 
scop este promovarea dezvoltării, conservării, gestionării raționale și utilizării optime a 
resurselor marine vii, precum și dezvoltarea durabilă a acvaculturii în Marea Mediterană și în 
Marea Neagră. 

O modificare a acordului CGPM a fost inițiată în 2013 ca urmare a unei analize a 
performanței finalizată în 2011 și care a concluzionat că acordul trebuie modificat pentru a 
clarifica obiectivele și funcțiile CGPM și pentru a consolida eficiența acesteia.  

Acordul modificat a fost negociat cu părțile contractante ale CGPM. Serviciul juridic al FAO 
a participat, de asemenea, la dezbateri. Consiliul a autorizat Comisia să negocieze în numele 
Uniunii Europene cu privire la aspectele care erau de competența Uniunii. Negocierile au fost 
purtate de statele membre și de Comisie, pe domeniile lor de competență, în conformitate cu 
termenii mandatului. Pe parcursul negocierilor, statele membre și Comisia au lucrat 
îndeaproape și în mod regulat.  

Părțile contractante la CGPM au semnat „Acordul modificat de instituire a Comisiei generale 
pentru pescuit în Marea Mediterană” la cea de-a 38-a sesiune anuală a CGPM, care a avut loc 
între 19 și 24 mai 2014.  

Acordul modificat revizuiește structura și conținutul celui anterior astfel încât să îl aducă în 
conformitate cu instrumentele moderne ale ORGP. Principalele modificări introduse sunt 
următoarele: 

– O explicație mai clară cu privire la obiectivele și principiile care stau la baza 
acordului CGPM. Noul acord stabilește un obiectiv de ansamblu clar care vizează 
sustenabilitatea biologică, socială, economică și de mediu a resurselor marine vii. De 
asemenea, sunt introduse definiții ale termenilor necesari pentru interpretarea corectă 
a acordului. Se definesc mai bine funcțiile CGPM, care includ promovarea 
gestionării comune în domeniul pescuitului prin planuri de gestionare multianuale, 
stabilirea unor zone de pescuit cu acces restricționat și colectarea și difuzarea de date. 
În acest context, noul acord integrează elementele centrale ale politicii comune în 
domeniul pescuitului cu privire la obiectivul producției maxime durabile, al 
ecosistemului și al abordării precaute, al reducerii capturilor aruncate înapoi în mare, 
al combaterii pescuitului ilegal, neraportat și nereglementat.  

– Dispoziții pentru elaborarea de măsuri/sancțiuni pentru gestionarea neconformității 
membrilor/nemembrilor. 

– Instituirea unui mecanism bine definit de soluționare a litigiilor în cazul în care apar 
litigii între părțile contractante.  

                                                 
1 JO L 190, 4.7.1998, p. 34–35 
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Acordul modificat este în conformitate cu obiectivele principale ale politicii comune în 
domeniul pescuitului.  

Propunerea urmărește să încheie acordul CGPM modificat în numele Uniunii Europene. 

Textul acordului modificat, aflat în anexa la propunerea de decizie a Consiliului, va face 
obiectul unei verificări juridice finale efectuate de către FAO, care ar trebui finalizată în 
octombrie 2014. Prin urmare, textul poate suferi modificări, preconizate a nu fi de substanță. 
Pentru a evita întârzieri inutile la încheierea acordului modificat, Comisia face demersuri 
pentru depunerea propunerii actuale. Comisia se va asigura că textul validat de FAO este 
prezentat Consiliului înaintea începerii dezbaterilor în grupul de lucru al Consiliului.  

Consiliul este invitat să adopte propunerea cât mai curând posibil după aprobarea 
Parlamentului European. 
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CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 
alineatul (2) coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene2, 

având în vedere aprobarea Parlamentului European3, 

întrucât: 

(1) Acordul de instituire a Comisiei generale pentru pescuit în Marea Mediterană (CGPM) 
a fost redactat și aprobat în cadrul celei de-a cincea sesiuni a Conferinței FAO din 
1949 și a intrat în vigoare la 20 februarie 1952.  

(2) Comunitatea Europeană a devenit parte contractantă la CGPM prin adoptarea de către 
Consiliu a Deciziei (98/416/CE) din 16 iunie 1998 privind aderarea Comunității 
Europene la Comisia generală pentru pescuit în Marea Mediterană4. 

(3) În temeiul articolului 1 al treilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
Uniunea Europeană a urmat Comunității Europene înlocuind-o pe aceasta.  

(4) La 15 noiembrie 2013, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze în numele Uniunii 
Europene modificările la acordul CGPM cu privire la aspectele care erau de 
competența Uniunii. 

(5) Negocierile au fost purtate de statele membre și de Comisie, pe domeniile lor de 
competență, îndeaproape și în conformitate cu termenii mandatului. 

(6) Negocierile au fost încheiate cu succes la reuniunea CGPM care a avut loc între 19 și 
24 mai 2014 și care a aprobat prin consens textul acordului modificat.  

(7) Obiectivul modificărilor este modernizarea CGPM și consolidarea rolului său în ceea 
ce privește conservarea resurselor de pescuit în zona sa de competență.  

(8) Obiectivele, principiile generale și funcțiile CGPM au fost revizuite și extinse pentru a 
asigura conservarea pe termen lung și utilizarea durabilă a resurselor marine vii și a 
mediului lor.  

(9) Acordul modificat este în conformitate cu principiile politicii comune în domeniul 
pescuitului a Uniunii Europene, fiind, prin urmare, în interesul Uniunii să îl aprobe,  

                                                 
2 JO C, , p. . 
3 JO C, , p. . 
4 JO L 190, 4.7.1998, p. 34-35 
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:  

Articolul 1 
Se adoptă acordul modificat de instituire a Comisiei generale pentru pescuit în Marea 
Mediterană, astfel cum este prezentat în anexă. 

Articolul 2 
Președintele Consiliului desemnează persoana împuternicită să efectueze, în numele Uniunii 
Europene, notificarea către FAO cu privire la acceptarea din partea Uniunii Europene a 
acordului modificat.  

Articolul 3 
Prezenta decizie intră în vigoare la 20 de zile după publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene. Aceasta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Data intrării în vigoare a acordului modificat de instituire a Comisiei generale pentru pescuit 
în Marea Mediterană se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  

Adoptată la Bruxelles, 

 Pentru Consiliu 
 Președintele 


